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νέα και αντιπληροφόρηση για  
το διεθνές αναρχικό κίνημα και 
όχι μόνο

ανάφεντος
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ
νέα και αντιπληροφόρηση από 
τον κυπριακό χώρο

Σελ. 2-4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ  Σελ. 2-4
του αντιεξουσιαστικού χώρου

Ανάφεντος σημαίνει χωρίς αφέντη και το 
συναντούμε στην κυπριακή τοπολαλιά. Ανάφεντος 
λεγόταν και η πρώτη αναρχική ομάδα στην Κύπρο 
που δημιουργήθηκε στις αρχές του ’80. 
Η εφημερίδα ανάφεντος εκδίδεται σε μηνιαία βάση 
από την ένωση αναρχικών και τους αδέσποτους 
και αποτελεί όργανο αντιπληροφόρησης και 
διάδοσης των ελευθεριακών ιδεών. Τυπώνεται σε 
παραπάνω από 500 αντίτυπα, και κυκλοφορεί από 
χέρι σε χέρι, σε επιλεγμένα καφενεία, περίπτερα 
και βιβλιοπωλεία. Γίνε συνδρομητής! 

Επικοινώνησε μαζί μας:
Λευκωσία - enosi_anarxikon@yahoo.com 
και enosi_anarxikon@riseup.net
Λεμεσός - adespotoi.syntrofoi@gmail.com
και adespotoi@riseup.net

Ο ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ
για αρχάριους!            Σελ. 6

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ 
ΤΑΞΙΚΗ 1Η ΜΑΗ
Κείμενο της πρωτοβουλίας 
για μια ανεξάρτητη/ταξική 
πρωτομαγιά και κάλεσμα σε 
συγκέντρωση

Σελ. 9

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η ιστορία της μαύρης σημαίας 
(Μέρος Β’)

Σελ. 12

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗ ΣΤΗ ΛΗΔΡΑΣ

ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ
ΛΕΜΕΣΟΥ
Νέα προσπάθεια πολιτικής 
έκφρασης και δράσης, με 
έδρα τη Λεμεσό.

Σελ. 7

τιμή: εθελοντική εισφορά

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2011)

Ανάλυση γύρω από την εξέγερση των αιγυπτιών

Σελ. 6

Το μεσημέρι του σαββάτου (19/3) 
νεο-φασίστες μέλη του Ε.ΛΑ.Μ 
απροκάλυπτα έδειραν λαχειοπώλη και 
έναν Νιγηριανό στην οδό Λήδρας.

Εν όψη των βουλευτικών οι φασίστες 
ετοιμάζουν την «προεκλογική τους 
εκστρατεία» στους δρόμους της 
Κύπρου.

Στην οδό Λήδρας προσσεγγίζουν τον 
κ. Μιχάλη, «τί γνώμη έχεις για τους 
ξένους;» τον ρωτάνε, «θέλεις να φύγουν 
οι ξένοι;», επαναλαμβάνουν. «Όχι!», 
απαντάει αυτός «με την ίδια λογική θα 
πρέπει να φύγουν οι Κύπριοι απ΄την 
Αγγλία, την Αυστραλία κ.ο.κ»...

Κάπως έτσι ξεκίνησε λογομαχία μεταξύ 
του κ. Μιχάλη και 6 εθνικιστών.
Στην συνέχεια, όταν επιχείρησε να φύγει 
με το μηχανάκι του δέχθηκε πισώπλατη 
επίθεση και απο τους 6 «περήφανους 
Σπαρτιάτες», πάλεψε μαζί τους μέχρι 
να φύγουν εγκαταλείποντας τον στα 
τραυματά του.

Στην πορεία μάθαμε ότι επιτέθηκαν και 

σε έναν Νιγηριανό.

Ο κ. Μιχάλης προέβηκε σε καταγγελία 
εναντίον του Ε.ΛΑ.Μ.

Ο κ. Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος 
συνειδητοποιημένος, που πέρασε 
πολλές δυσκολίες στη ζωή του, όμως 
δεν γονατίζει, δεν ζητιανεύει, δεν 
γλύφει – ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ 
ΕΡΓΑΤΕΣ!

Ο κ. Μιχάλης είναι ένας εργάτης - 

λαχειοπώλης στο επάγγελμα- που 
παλεύει να τα βγάλει πέρα και να 
συντηρήσει την οικογένειά του. Είναι 
ένας όπως όλους εμάς που βιώνουμε 
την εκμετάλευση, τον εξευτελισμό και 
όλα τα καλά του καπιταλισμού.

Ο κ. Μιχάλης είναι ένας αγωνιζόμενος 
άνθρωπος, ένας δραστήριος αναρχικός 
και αλληλέγγυος σύντροφος.

Δεν είναι μόνος του! Κανένας δεν είναι 
μόνος!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Ενημέρωση, σχολιασμός 
και δράσεις που 
ακολούθησαν 
 

Σελ. 2

“Οι καρποί ανήκουν σε όλους... 
η γη σε κανέναν” - Ζήνων ο Κιτιεύς
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Αντιπληροφόρηση  [τοπικά νέα και δράσεις]

Το ακόλουθο κείμενο μοιράστηκε από αρκετούς
συντρόφους σε παρεμβάσεις μετά την επίθεση 

εναντίον του κ. Μιχάλη, κυρίως στη Λήδρας, κοντά 
στο σημείο όπου είχε γίνει το περιστατικό. 

Ο Μιχάλης καθόταν ή περπατούσε στην οδό 
Λήδρας πουλώντας λαχεία όπως κάνει καθημερινά, 
προσπαθώντας να βγάλει το μεροκάματο του. Την 
ίδια ώρα οπαδοί του ΕΛΑΜ μοίραζαν φυλλάδια στο 
κόσμο (πιθανώς εν όψη εκλογών), διακηρύσσοντας 
τις ρατσιστικές τους θέσεις εναντίον των μεταναστών 
που ζουν στη δική μας (!) πατρίδα. Όταν λοιπόν 
προσέγγισαν το Μιχάλη για να του δώσουν τη 
φυλλάδα τους, αυτός αφού έριξε μια ματιά, τη 
δίπλωσε και την άφησε στην άκρη. Λίγο αργότερα 
επέστρεψαν (μάλλον ενοχλημένοι) για να τον 
ρωτήσουν ποιά η γνώμη του για τους μετανάστες, 
και κατά πόσον θα έπρεπε να διωχθούν από τη δική 
μας (!) πατρίδα.. Ο Μιχάλης τους απάντησε ότι με 
την δικιά τους λογική θα έπρεπε να διωχθούν και 
οι κύπριοι που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν 
ως πολιτικοί ή οικονομικοί πρόσφυγες. Ο 
έντονος διαπληκτισμός που ακολούθησε είχε σαν 
αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και απ’ τις δύο 
πλευρές. Παρόλα αυτά τα κωλόπαιδα του ΕΛΑΜ δεν 
του επιτέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, παρά μόνο 
επέλεξαν ύπουλα να οπισθοχωρήσουν και να του 
επιτεθούν πισώπλατα όταν ο Μιχάλης έφευγε πάνω 
στο μηχανάκι του. Αφού τον κτύπησαν ενώ οδηγούσε 
(καθισμένος και εν κίνηση), ακολούθησε άγριος 
ξυλοδαρμός απ’ τα 7 θρασύδειλα καλομαθημένα 
καλόπαιδα εναντίον του 60χρονου αξιοπρεπέστατου 
ανθρώπου.
Την ίδια μέρα, στον ίδιο δρόμο, μέλη της νεολαίας 
ενάντια στον εθνικισμό, ήταν στημένοι στο δρόμο 
όταν αστυνομικοί τους προσέγγισαν για να τους πουν 

να φύγουν (!) αφού η ασφάλεια τους απειλείτο απ΄ 
τους ελαμίτες που γυροφέρνουν στην περιοχή. Αυτό 
που ήξεραν οι αστυνομικοί δεν ήταν ο ξυλοδαρμός 
του Μίχαλου από εθνικιστές αλλά η κατάθεση που 
είχε κάνει την ίδια μέρα νιγηριανός μετανάστης στο 
αστυνομικό τμήμα της πύλης Πάφου, για ξυλοδαρμό 
εναντίον του από ρατσιστές.

Όπως καταλαβαίνεται οι επιθέσεις από φασιστοειδή 
του ΕΛΑΜ, έχουν γίνει πλέον συχνό φαινόμενο (αν 
όχι και χόμπι), στην κατά τα άλλα δημοκρατική 
κοινωνία μας. Τα φασιστοειδή που τις διαπράττουν, 
έχουν το θράσος να ζητούν και τη ψήφο των πολιτών, 
αφού θεωρούν τους εαυτούς τους εθνοσωτήρες. 
Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήττει αφού ακόμα 
και η ίδια η αστυνομία με τη στάση της φαίνεται 
να τους συγκαλύπτει. Για να γίνω πιο κατανοητός, 
να αναφέρω ότι ο Μίχαλος, μετά την επίθεση 
ξυλοδαρμού, πήγε στην αστυνομία για κατάθεση, 
στην οποία ανέφερε ότι η επίθεση που δέχτηκε ήταν 
από μέλη του ΕΛΑΜ, αφού φορούσαν φανέλες όπου 
έφεραν το όνομα και τα μιλιταριστικά σύμβολα της 
οργάνωσης.

Πέντε μέρες αργότερα, η εφημερίδα ‘’ο 
Φιλελεύθερος’’, έβγαλε άρθρο για το συμβάν, στο 
οποίο αναφέρει ότι η επίθεση έγινε από αγνώστους! 
Είναι άξιο απορίας λοιπόν για την εγκυρότητα και 
αξιοπιστία των πληροφοριοδοτών της εφημερίδας, 
δηλαδή της κυπριακής αστυνομίας. Επίσης η στάση 
των αστυνομικών να διώξουν από την οδό Λήδρας 
τα μέλη της νεολαίας ενάντια στον εθνικισμό, αντί 
να τους προστατεύσουν όπως πληρώνονται για 
να κάνουν, δείχνει τουλάχιστο τη μη διάθεση της 
αστυνομίας, να έχει οποιαδήποτε αντιπαράθεση 
μαζί τους.

Τέτοια γεγονότα τυγχάνουν, δυστυχώς, ελάχιστης 
σημασίας απ’ το σύνολο των κυπρίων, οι οποίοι 
φαίνονται βολεμένοι και αποχαυνωμένοι στη 
σύγχρονη ευροκυπριακή πραγματικότητα και 
ξεχνούν τα δεινά που έφερε ο ακραίος εθνικισμός 
και φασισμός, σ΄ αυτό το τόπο. Στις μέρες μας η 
απειλή του γίνεται όλο και μεγαλύτερη. ‘’Το αυγό 
του φιδιού’’ εκκολάπτεται με γοργούς ρυθμούς και 

βρίσκει τροφή στην ανασφάλεια των ανθρώπων, 
στην εθνική μας ταυτότητα και περηφάνια, στα 
σχολεία και στα γήπεδα. Μέχρι πιο σημείο και 
ως πότε θα ανεχόμαστε τους υπάνθρωπους 
σκατοκέφαλους, να χτυπούν, να πλήττουν και να 
θίγουν συνανθρώπους μας, οι οποίοι τολμούν ή 
απλά τυχαίνει να είναι διαφορετικοί από τα σκατά 
που φυλάνε μέσα τους.

“ Σάββατο μεσημέρι στο  κέντρο της Λευκωσίας

Ενημέρωση από τη 
συγκέντρωση στο 
κάμπιγκ Πόλις Χρυσοχούς

Την κυριακή 27/2 πραγματοποιείται συγκέντρωση 
στο χώρο του κάμπινγκ για τη διάσωση και διατήρησή 
του. Με συμμετοχή περίπου 15 συντρόφων και άλλων 
διαδηλωτών πραγματοποιήθηκε πορεία στην πόλη 
με αυτοκίνητα και πλακάτ στα οποία αναγράφονταν 
συνθήματα για τον κατασκηνωτικό χώρο. 
Συζητήθηκαν επίσης επόμενες κινητοποιήσεις.

Τρίτη γενική απεργία των 
τουρκοκυπρίων, 7/4
2-3000 στην διαμαρτυρία έξω από την βουλή. 
Επεισόδια σημειώθηκαν όταν μυστικοί αστυνομικοί 
προσπάθησαν να κατεβάσουν ένα πλακάτ που 
έγραφε “Άγκυρα Ασσιχτήρ” αλλά απωθήθηκαν 
από τους διαδηλωτές. Σε άλλη περίπτωση κάποιος 
προσπάθησε να μπει στην τουρκική πρεσβεία 
με κυπριακή σημαία αλλά δεν τον άφησαν και 
δημιουργήθηκαν επεισόδια. Σε μια άλλη φάση 
ένας υπουργός μάλλον που πέρασε ανάμεσα στους 
διαδηλωτές εκδιώχθηκε από τον κόσμο. Αρκετοί 
σύντροφοι συμμετείχαν στην διαδήλωση.

Για την υπόθεση του 
Shanmukan Uthajenthiran
Την Παρασκευή 18/3 έγινε συγκέντρωση
αλληλεγγύης στον S. Uthajenthiran, με
συμμετοχή περίπου 50-60 αλληλέγγυων,
ντόπιων και μεταναστών, απαιτώντας την άμεση
απελευθέρωσή του. Ο Uthajenthiran,Ταμίλ
μετανάστης από τη Σρι Λάνκα (όπου οι Ταμίλ
διώκονται) είναι πολιτικός πρόσφυγας, και λόγω
του ότι δεν υπάρχει οργανωμένη κοινότητα
Ταμίλ στην Κύπρο, προσπάθησε να πάει στη
Γαλλία με διαβατήριο άλλου, για να βρεθεί με
δικούς του ανθρώπους σε μια προσπάθεια
επικοινωνίας με την οικογένειά του. Συνελήφθη
και καταδικάστηκε σε τρίμηνη φυλάκιση, αλλά
μετά από αυτό κρατήθηκε χωρίς λόγω για
χρονικό διάστημα πέρα του ενός χρόνου. Τον
Γενάρη (2011) το ανώτατο δικαστήριο διέταξε την
απελευθέρωσή του, κρίνοντας την κράτησή του
παράνομη. Ενημέρωση από τις 16 Απριλίου: Μετά 
από μια τρίμηνη οδύσσεια και την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 18/1/2011 ο Shanmu-
kan αφήνεται πριν λίγη ώρα το πρωί της 16/4/2011 
ελεύθερος και αυτή την στιγμή είναι μαζί με τους 

φίλους του!
Ακολουθεί το κείμενο που μοιραζόταν στην συγκέντρωση 
αλληλεγγύης: 
Εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τον τόπο τους, πολλές φορές με 
κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής, αφού τα δικτατορικά 
καθεστώτα των χωρών τους και τα κυρίαρχα 
αφεντικά τους καταδιώκουν και τους λεηλατούν. 
Τέτοια είναι και η περίπτωση του Shanmukan Utha-
jenthiran, του οποίου η κοινότητα ταμίλ της Σρι 
Λάνκα αποτελεί θύμα συνεχιζόμενης γενοκτονίας 
από τις κυβερνητικές δυνάμεις, μιας γενοκτονίας για 
την οποία κανείς δεν μιλά.

Προσπαθώντας να μπορέσει να επικοινωνήσει με την 
οικογένεια του κάτω από αυτές τις συνθήκες, μέσα 
στην απόγνωση του αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει 
διαβατήριο άλλου ώστε να μπορέσει να βρεθεί με 
την οργανωμένη κοινότητα ταμίλ στη Γαλλία. Της 
σύλληψης του στο αεροδρόμιο Πάφου ακολούθησε 
καταδίκη σε τρίμηνη φυλάκιση, μετά το τέλος της 
οποίας συνέχισε να κρατείται χωρίς δικαιολογία για 
ακόμη ένα ολόκληρο χρόνο.

Τον Γενάρη το ανώτατο δικαστήριο διέταξε την 
άμεση απελευθέρωση του μετανάστη, κρίνοντας την 
κράτηση του παράνομη.

Παρ’όλα αυτά, το κυπριακό κράτος συνεχίζει να τον 
έχει φυλακισμένο, χωρίς πλέον καμία δικαιολόγηση 
η νομική κάλυψη, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι οι νόμοι 
και τα αστικά δικαιώματα υπάρχουν μόνο για τους 
ισχυρούς.
Τα Μέσα Μαζικής “Ενημέρωσης” δεν αναφέρουν 
καν το γεγονός, παρά τις επιστολές που έχουν δεχθεί 
απ΄τον δικηγόρο του κρατούμενου

Ο Shanmukan δεν είναι παρά ένας από τους 
πολλούς κατατρεγμένους που δέχεται την καθημερινή 
καταπίεση ζώντας στον φόβο και την εξαθλίωση.
Αν συνδυάσουμε και την προσπάθεια των αφεντικών 
να κρατήσουν τον λαό υπό έλεγχο ενόψει επιθέσεων 
σε κεκτημένα, την τελευταία ραγδαία άνοδο της 
ξενοφοβίας και του ρατσισμού και την καλλιεργημένη 
νωχελικότητα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, είναι 
φανερό πως χωρίς την αλληλεγγύη, την κοινωνική 
αντίσταση και την αυτοοργάνωση είμαστε αδύναμοι 
μπροστά στα αφεντικά και στο μέλλον που μας 
επιφυλάσσουν.

Στα πλαίσια αυτού του αγώνα η Ένωση Αναρχικών 
στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα του Shanmukan 
Uthajenthiran για δικαίωση και στις προσπάθειες που 
καταβάλλει για την υπεράσπισή του ο συναγωνιστής 
μας και δικηγόρος του κρατούμενου.

Για την μαρίνα Λεμεσού

Ξανά το κράτος βάζει την άνεση των επιχειρηματικών 
ελίτ(που εξάλλου το υποστηρίζουν) πάνω από την 
φύση.
Μαρίνα Λεμεσού,το τελευταίο έργο το οποίο 
ετοιμάζεται από τα κυπριακά κρατικά έργα.Ένα 
έργο το οποίο θα αποτελέσει ένα “παράδεισο” για 
τους διάφορους παράγοντες του κεφαλαίου,ούτως 
ώστε να περνούν απολαυστικά τον άφθονο ελεύθερο 
τους χρόνο με τα κότερα τους, ενώ οι εργαζόμενοι 
φτύνουν αίμα για μισθούς εκμετάλλευσης.

Ένα έργο το οποίο δεν προσφέρει τίποτα 
ουσιαστικό στην ευρύτερη κοινωνία, αφού δεν 
παράγει οτιδήποτε, θα είναι διαθέσιμο μόνο στη 
πλουτοκρατία, και τα αντίτιμα για την χρήση του που 
θα δίδονται αποτελούν κλεμμένους καρπούς των 

μόχθων των εργατών από τα αφεντικά.

Ένα έργο το οποίο από μόνο του αποτελεί πρόκληση, 
αφού την στιγμή που θα δαπανώνται εκατομμύρια 
για την κατασκευή του, τα πιο «ανίσχυρα» κομμάτια 
της κοινωνίας θα αγωνίζονται να επιβιώσουν, ειδικά 
εν μέσω της οικονομικής κρίσης του συστήματος, 
που σύντομα το “δεύτερο κύμα” της θα κτυπήσει και 
την πόρτα μας.
Ένα έργο το οποίο θα καταστρέψει το φυσικό 
περιβάλλον και τον υγροβιότοπο της περιοχής,αφού:

-Μελέτη για τα τεχνητά νησιά του Ντουμπάι(τα 
οποία επροκάλεσαν παρόμοιες επιπτώσεις,απλώς 
σε μεγαλύτερη κλίμακα) δείχνει ότι οι παραλίες 
πέραν των νησιών έχουν καταστραφεί, ενώ κατά 
την κατασκευή των νησιών πολλά ενδημικά είδη 
ψαριών απλώς είχαν εξαφανιστεί.

-H μαρίνα Λεμεσού θα αναπτυχθεί πάνω σε είδη 

φυκιών με το όνομα λειμώνες ποσειδωνίας, τα 
οποία και προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες 
και από τη Natura 2000.

Ενώ η υπεύθυνη(?) εταιρεία υποστηρίζει (απλά 
μαθηματικά) ότι η καταστροφή των φυκιών(την 
οποία άρα παραδέχεται)...δεν θα επηρεάσει τα 
ποσοστά των πληθυσμών τους!

- Με άνωθεν εντολές(από ποιούς???) το Τμήμα 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας μελέτησε 
με συνοπτικές διαδικασίες τη περιβαλλοντική μελέτη 
που εκπόνησε ο οίκος Νικολαΐδης και Συνεργάτες 
εκ μέρους της κοινοπραξίας. Σύμφωνα με πηγή στο 
Υπουργείο Γεωργίας “το τμήμα Περιβάλλοντος είχε 
αρκετές ενστάσεις αλλά οι εντολές που πήρε ήταν 
σαφείς: Λόγω στενών χρονοδιαγραμμάτων η μελέτη 
έπρεπε να εγκριθεί γρήγορα”.

Από τα πιο πάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι,παρά την 

περιβαλλοντική καταστροφή που θα υποστεί η 
περιοχή οι πολυτέλειες των ελίτ έχουν μεγαλύτερη 
σημασία (ακόμη και) για την “αριστερή” κυβέρνηση 
της “Δίκαιης Κοινωνίας”.

Ως Ένωση Αναρχικών, αντιλαμβανόμενοι την ωμή 
ανηθικότητα της εξύψωσης της καλοπέρασης του 
κέρδους των αφεντικών πάνω από την προστασία 
της Φύσης, η οποία αποτελεί κληρονομιά όλων μας 
και αποτελούμε μέρος της, και έχοντας υπόψη μας 
ότι κανένα δημοψήφισμα δεν διενεργήθηκε και δεν 
ερωτήθηκαν ποτέ οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής 
αν αποδέχονται την δημιουργία της Μαρίνας, 
πιστεύουμε ότι οι ίδιοι οι πολίτες της Λεμεσού και 
όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος από την καταστροφική μανία των 
νεόπλουτων “εμίρηδων” της Κύπρου, πρέπει να 
αυτοοργανωθούν και μαζί να αγωνιστούμε για να 
σταματήσουμε το κτίσιμο αυτού του εκτρώματος.

Φωτογραφία από την πορεία στην πόλη με 
αυτοκίνητα και πλακάτ

Οι “μυστικοί” μπάτσοι που προσπάθησαν να 
κατεβάσουν πανό αλλά τους ρίξανε πάνω από τα 

κάγκελα μέσα στη βουλή
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Αντιπληροφόρηση [τοπικά νέα και δράσεις]

Αποκριάτικο Πάρτι 
Δρόμου - Street Parade

Το κάλεσμα: Ιθαγενείς και Τσιγγάνοι κατεβείτε 
στους δρόμους της Λευκωσίας για ένα κινούμενο 
καρναβαλίστικο πάρτι δρόμου. Μεταμφιεστείτε, 
φέρτε τους φίλους σας, τα μουσικά σας όργανα και 
ότι άλλο σας φτιάχνει τη διάθεση
Και η διαδρομή: 
2:30 - μάζεμα στην Πλατεία Ελευθερίας
4:00 - εκκίνηση
5:00 - τέρμα της οδού Λήδρας
6:30 - οδός Θησέως
8:00 - OXI Roundabout
9:00 - Λεωφόρος Μακαρίου
11:00 - πλατεία Φανερωμένης

Κρεμάστηκε ένα πανό που έγραφε “ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ” και μοιράστηκε 
το κείμενο “Το καρναβάλι - μια Αναρχική Γιορτή” 
από συντρόφους. Ακολουθεί το κείμενο, το οποίο 
είναι από το Πρακτορείο Rioters - δημοσιευμένο στο 
δεύτερο τεύχος της “ασύμμετρης απειλής”.

«Το γέλιο είναι μια αντίδραση ενάντια στην 
αυστηρότητα. Γελούσαμε και κοροϊδεύαμε τα 
πάντα. Κοροϊδεύαμε τους εαυτούς μας, όπως 
κοροϊδεύαμε τους καλοχορτασμένους και τους 
ψευτοειρηνοποιούς. Παίρναμε το γέλιο μας 
στα σοβαρά. Το γέλιο ήταν η μόνη εγγύηση της 
σοβαρότητας με την οποία, στο ταξίδι μας προς 
την ανακάλυψη του εαυτού μας, εξασκούσαμε την 
αντιτέχνη» – Hans Richter

1) Το καρναβάλι την εποχή της φεουδαρχικής 
Δύσης, είχε ανατρεπτικό χαρακτήρα. Η μεγάλη 
του ακμή συμπέφτει με την ανάπτυξη των πόλεων, 
της αυτονομίας τους και της νεοσχηματισμένης 
αστικής τάξης, η οποία το χρησιμοποιεί στον 
πολιτιστικό της αγώνα εναντίον της φεουδαρχικής 
και εκκλησιαστικής ιδεολογίας. Το καρναβάλι 
είναι για την αστική τάξη ότι η επιστήμη, το θέατρο, 
ο τύπος: όπλα ενάντια στη φεουδαρχία. Με την 
εγκαθίδρυσή της, τα τρία τελευταία γίνονται 
εργαλεία για την διατήρηση της θέσης της και της 
αύξησης της δύναμής της, ενώ το καρναβάλι, απλά 
απονευρώνεται και χάνει την επαναστατικότητα και 
τη λαϊκότητά του. Ο κόσμος που συμμετέχει σ’ αυτό, 
πλέον είναι διαχωρισμένος από την οργάνωσή του, 
την οποία αναλαμβάνουν κρατικοί φορείς. Το μόνο 
που μένει ίδιο είναι η μεταμφίεση και η μέθη. Η 
επαναστατικότητα του καρναβαλιού, όμως, τελικά 

δεν εξαφανίστηκε. Δραπέτευσε και μεταμορφώθηκε! 
Αποκομμένη πια απ’ το καρναβάλι, η καρναβαλική 
επαναστατικότητα, μπόλιασε στις οδομαχίες και 
βρήκε έδαφος να επιβιώσει και να αναπτυχθεί.

2) Η ανανέωση της ζωής που γιορτάζεται στα 
καρναβάλια της υπαίθρου, δίνει τη θέση της 
στη γιορτή της επανοικειοποίησης της στις 
οδομαχίες. Το ανάμα της φωτιάς και το κάψιμο του 
ανδρείκελου, αντικαθίσταται από τον εμπρησμό 
εχθρικών προς τη ζωή στόχων. Οι αναπαραστάσεις 
της γενετήσιας πράξης, τα σκατολογικά τραγούδια 
και η αθυροστομία, αντικαθίστανται απ’ τις 
φαλλοκεντρικές χειρονομίες (την επίδειξη των 
γενετικών οργάνων προς τα όργανα της τάξης), τα 
σκατολογικά συνθήματα και την αθυροστομία. Η 
μεταμφίεση αντικαθίσταται με το «κουκούλωμα». 
Το κράτημα της μαγκούρας για ξυλοφόρτωμα, 
από το κράτημα του ροπάλου ή του λοστού 
για ξυλοφόρτωμα, σπάσιμο κλπ Η εκτόξευση 
αντικειμένων, απ’ την εκτόξευση πετρών. Ο θόρυβος 
των κουδουνιών από το θόρυβο της σπασμένης 
μολότοφ. Η κριτική και η αμφισβήτηση της εξουσίας 
στο καρναβάλι, αντικαθίσταται από την ευθεία 
επίθεση σ’ αυτήν.

Για τη λογική του καρναβαλιού, όπως και για τη 
λογική των οδομαχιών, καμιά αξία δεν είναι ιερή 

και ακλόνητη. Κανένα γεγονός δε θεωρείται αρκετά 
τραγικό, ιερό ή επίσημο για να μην μπορεί να γίνει 
αντικείμενο γελοιοποίησης και χλεύης. Και στις 
δύο περιπτώσεις ισχύει το «τίποτα δεν είναι ιερό, τα 
πάντα επιτρέπονται».
Το καρναβάλι, όπως και οι οδομαχίες, είναι 
πρόσκαιρη διακοπή του επίσημου συστήματος των 
απαγορεύσεων και των ιεραρχικών φραγμών. Είναι 
ένας ανάποδος κόσμος που κρατάει κάποιες μέρες, 
στην περίπτωση του καρναβαλιού, και κάποιες ώρες 
ή λεπτά, στην περίπτωση των οδομαχιών.

3) Το καρναβάλι, εκτός από «ανάποδος κόσμος», 
είναι κι ένας κόσμος που τα αντίθετα ενώνονται, 
όπως η ζωή κι ο θάνατος, τα γηρατειά κι η νιότη, 
το “πάνω” και το “κάτω”, η γυναίκα και ο άνδρας. 
Γεγονός που αποκρυσταλλώνεται σε διάφορες 
φιγούρες του καρναβαλιού, όπως οι αρλεκίνοι, 
που είναι μισοί άντρες και μισοί γυναίκες ή ο 
μασκαράς του σλοβένικου καρναβαλιού, που είναι 
γριά και νέος ταυτόχρονα. Οι οδομαχίες, επίσης, 
χαρακτηρίζονται από την ένωση των αντιθέτων: 
της κατάφασης και της άρνησης, της θέσης και της 
αντίθεσης, της άμυνας και της επίθεσης, της αγάπης 
για την ελευθερία και του κινδύνου για ακόμα 
μεγαλύτερο περιορισμό της.

15/3 Παγκόσμια μέρα 
ενάντια στην αστυνομική 
βαρβαρότητα

Η 15η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 1997 
ως η Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Αστυνομικής 
Βαρβαρότητας, μετά από πρωτοβουλία αναρχικών 
οργανώσεων σε Καναδά και Ελβετία. Αφορμή για 
την επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας θεωρείται 
ο ξυλοδαρμός δύο παιδιών, 11 και 12 ετών, από 
Ελβετούς αστυνομικούς.
Η αφιέρωση της 15ης Μαρτίου στη διαμαρτυρία 
εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας αποτέλεσε 
πρωτοβουλία δύο αναρχικών οργανώσεων, της 
κολεκτίβας COBP κατά της αστυνομικής βίας στο 
Μοντρεάλ του Καναδά και της ελβετικής ομάδας 
«Μαύρη Σημαία». Ενώ αρχικά το 1997 η ημέρα 
επιλέχθηκε λόγω ευκολίας (έπεφτε Σάββατο), μετά 
το 2000 συνδέθηκε με το περιστατικό ξυλοδαρμού 
των δύο παιδιών.
Περισσότερες από 50 οργανώσεις σε 14 χώρες 
συμμετάσχουν σχεδόν κάθε χρόνο, οργανώνοντας 
εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Βέβαια η επιλογή 
της συγκεκριμένης ημέρας δεν είναι παγκοσμίως 
αποδεκτή, καθώς στις ΗΠΑ για παράδειγμα η 22α 
Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στον ίδιο σκοπό από 
το 1995.

Στόχος της ημέρας αυτής είναι κατά κύριο 
λόγο η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ομάδων 
που εργάζονται άμεσα ή έμμεσα εναντίον της 
αστυνομικής βαρβαρότητας των κρατών σε όλο τον 
κόσμο. Η αλληλεγγύη για τα θύματα αστυνομικής 
βίας λαμβάνει ιδιαίτερα οργανωμένη μορφή 
στον Καναδά, όπου κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλη 
προσέλευση στις διαμαρτυρίες.
Η βαρβαρότητα του κράτους που επιβάλλεται μέσω 
της αστυνομίας είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, 
με κύρια θύματα τους «ανεπιθύμητους» και κατά 
συνέπεια ανυπεράσπιστους της κοινωνίας: φτωχούς, 
άστεγους, μετανάστες, περιθωριακούς, έγχρωμους, 
εργάτες, ιερόδουλες και ακτιβιστές κάθε είδους. 
Αυτοί σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται χωρίς αιτία 
ξυλοδαρμούς, συλλήψεις, ακόμα και βασανισμό ή 
θάνατο.
Οι πολιτικές καταστολής που υιοθετούνται πλέον από 
τις περισσότερες κυβερνήσεις, που επικαλούνται τη 
διατήρηση της τάξης και της κοινωνικής ειρήνης, 
φτάνουν σε φασιστικά επίπεδα. Η Ελλάδα δεν 
αποτελεί εξαίρεση, όπως αποδεικνύουν αμέτρητα 
περιστατικά αστυνομικής βαρβαρότητας που 
έχουν έρθει στο φως μόνο τα τελευταία χρόνια, 
με δραματικό αποκορύφωμα τη δολοφονία του 
15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και την 
κοινωνική εξέγερση που ακολούθησε.

Πηγή: tvxs

Μερικά παραδείγματα από την Κύπρο απ΄το αρχείο 
αστικών μέσων ενημέρωσης (μόνο της περασμένης 
χρονιάς)

• Χλιδάτα αυτοκίνητα για την ΥΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ - 04/01/2010, Σελίδα: 3
• Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός για διερευνώμενη 
υπόθεση κλοπής χρημάτων http://www.philenews.
com/main/1,1,22,0,26672-.aspx
• Κάμερες επιτήρησης σε δρόμους και πλατείες
ΠΟΛΙΤΗΣ - 21/01/2010, Σελίδα: 21
• Βάναυση μεταχείριση δύο νεαρών από ομάδα 
αστυνομικών ΠΟΛΙΤΗΣ - 02/02/2010, Σελίδα: 20
• Παραποίηση δικαστικού διατάγματος από 
αστυνομικό ΠΟΛΙΤΗΣ - 11/02/2010, Σελίδα: 2
• Ξενοφοβικές και αυθαίρετες θέσεις του 
εκπροσώπου της Αστυνομίας Για όλα φταίνε οι ξένοι 
ΠΟΛΙΤΗΣ - 11/02/2010, Σελίδα: 19
• Αστυνομικoί φέρονται να κακοποίησαν αλλοδαπό 
κρατούμενο, γιατί αρνήθηκε να φωτογραφηθεί 
ΠΟΛΙΤΗΣ - 14/04/2010, Σελίδα: 40
• Λετονή δασκάλα καταγγέλλει την κακοποίησή της 
από αξιωματικό της υπηρεσίας Μετανάστευσης στη 
Λεμεσό. Ο αξιωματικός κατήγγειλε ότι η αλλοδαπή 
τού προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη. Η 
Λετονή τελεί υπό κράτηση και θα δικαστεί την 
Παρασκευή ΠΟΛΙΤΗΣ - 19/04/2010, Σελίδα: 18
• Αστυνομικός εμπλέκετ σε συνωμοσία προς 
διάπραξη κακουργήματος, αρπαγή-απαγωγή 
προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο 

περιορισμό του, μη επιτρεπομένου από το Σύνταγμα 
σύλληψη-σκληρή απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση-τιμωρία, απαίτηση χρημάτων με 
απειλές, δεκασμός δημόσιου λειτουργού και άλλα 
συναφή αδικήματα. Πηγή: ΚΥΠΕ
• Καβάλησε στην πλάτη αλλοδαπού και τον 
ανάγκασε να κάνει τον γάιδαρο ΠΟΛΙΤΗΣ - 
02/06/2010, Σελίδα: 37
• Απίστευτα βασανιστήρια υπέστη κατά τη διάρκεια 
κράτησης του σε κελιά της αστυνομικής διεύθυνσης 
Πάφου, 26χρονος από τη Συρία ΠΟΛΙΤΗΣ - 
30/05/2010, Σελίδα: 20
• Αστυνομικός απήγαγε, εκβίασε, έδειρε και έκλεψε 
αλλοδαπό - Σαν κοινός γκάνγκστερ ΠΟΛΙΤΗΣ - 
29/05/2010, Σελίδα: 21
• Αστυνομικός “τσέπωνε” εντάλματα ΠΟΛΙΤΗΣ - 
27/06/2010, Σελίδα: 17
• Εξευτελισμός Καμερουνέζας αλλοδαπής 
κρατούμενης φορέα του AIDS από αστυνομικούς 
Της έριχναν φάρμακα στο πάτωμα ΠΟΛΙΤΗΣ - 
14/07/2010, Σελίδα: 37
• ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΚΙΝΑ 
Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας Πηγή: 
Ράδιο 107,6 15/03/2011

Φυσικά, καμία περίπτωση από τις παραπάνω δεν 
¨τιμωρήθηκε¨ από το Κράτος..

Κυκλοφορίες/προτάσεις/multimedia

DEBTOCRACY/ΧΡΕΟΚΡΑΤΙΑ:
Όταν η δημοκρατία υποτάχθηκε στο χρέος

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα ντοκιμαντέρ με 
παραγωγό το θεατή. Το DEBTOCRACY αναζητά τα 
αίτια της κρίσης χρέους και προτείνει λύσεις που 
αποκρύπτονται από την κυβέρνηση και τα κυρίαρχα 
μέσα ενημέρωσης. Το ντοκιμαντέρ θα διανέμεται 
δωρεάν από τα τέλη Μαρτίου χωρίς δικαιώματα 
χρήσης και αναμετάδοσης και θα υποτιτλιστεί σε 
τουλάχιστον τρεις γλώσσες.
Ο Αρης Χατζηστεφάνου και η Κατερίνα Κιτίδη 
μιλούν με οικονομολόγους, δημοσιογράφους και 
προσωπικότητες από όλο τον κόσμο περιγράφοντας 
τα βήματα που οδήγησαν την Ελλάδα στην 
παγίδα του χρέους- τη χρεοκρατία. Το DEBTOC-
RACY παρακολουθεί την πορεία χωρών όπως 
ο Ισημερινός, που δημιούργησαν Επιτροπές 
Λογιστικού Ελέγχου αλλά και την αντίστοιχη 
προσπάθεια που ξεκίνησε στην Ελλάδα.
Στο Debtocracy μιλούν, μεταξύ άλλων, οι 
ακαδημαϊκοί Ντέιβιντ Χάρβεϊ, Σαμίρ Αμίν, Κώστας 
Λαπαβίτσας και Ζεράρ Ντιμενίλ, ο φιλόσοφος Αλέν 
Μπαντιού, ο επικεφαλής της επιτροπής λογιστικού 
ελέγχου του Ισημερινού Ούγκο Αρίας, ο πρόεδρος 
του CADTM Ερίκ Τουσέν, ο Αργεντίνος σκηνοθέτης 
Φερνάντο Σολάνας, δημοσιογράφοι όπως o Άβι 
Λιούις (συγγραφέας/σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ 
The Take – Η κατάληψη) και ο Ζαν Κατρμέρ (Lib-
eration). Ακόμη προσωπικότητες όπως ο Μανώλης 
Γλέζος και η αντιπρόεδρος του γερμανικού 
κόμματος Die Linke Ζάρα Βάγκενκνεχτ.
Τη μουσική επένδυση προσφέρει ο Γιάννης 
Αγγελάκας και επιστημονική επιμέλεια έχει ο 
δημοσιογράφος και οικονομολόγος Λεωνίδας 
Βατικιώτης.
Την παραγωγή του DEBTOCRACY ανέλαβε η 
εταιρεία BitsnBytes. Το μοντάζ υπογράφει ο Άρης 
Τριανταφύλλου.
Σε αυτή την προσπάθειά ζητήσαμε τη βοήθειά σου. 
Οι δημιουργοί του DEBTOCRACY εργάστηκαν 

αφιλοκερδώς. Προκειμένου να αποφύγουμε κάθε 
είδους εξαρτήσεις απευθυνθήκαμε σε συνδικάτα και 
εργατικές ενώσεις. Κυρίως όμως απευθυνθήκαμε 
σε πολίτες που θέλουν να γίνουν συμπαραγωγοί.

Παρακολουθήστε το ντοκιματερ online στο 
παρακάτω συνδεσμο: 

http://debtocracy.gr/index.html

ΣΚΑΠΟΥΛΑ#2:

Κυκλοφόρησε το δεύτερο τεύχος του 
αυτοοργανωμένου μαθητικού περιοδικού Σκαπούλα 
στις 20/4, και μοιράζεται στους δρόμους (προσεχώς 
και στα σχολεία), σε καφενεία και επιλεγμένα στέκια 
της Λευκωσίας. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή στο http://skapoula.espivblogs.net/.

Συνδέσμοι:
Island Anarchy φόρουμ - http://www.islandanarchy.com/

Ένωση Αναρχικών - http://enosianarxikon.blogspot.com/

Αδέσποτοι - http://adespotoisyntrofoi.wordpress.com/

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Ανάφεντοι αρθρογράφοι, 
σκιτσογράφοι, ποιητές, ρεπόρτερς
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Αντιπληροφόρηση  [τοπικά νέα και δράσεις]

Μπάτσοι και παπάδες έδιωξαν την 
νεολαία που καθότανε στο προαύλιο 
της εκκλησίας Φανερωμένης ltd
Το απόγευμα της πρωταπριλιάς, ενώ όλα κυλούσαν 
πολύ ομαλά στην πλατεία, παίζανε μουσικές και 
άραζε ο κόσμος, ξαφνικά ήρθαν μπάτσοι και 
είπαν στον κόσμο να φύγει από το προαύλιο της 
Φανερωμένης διότι είναι “ιδιωτικός χώρος”!! Ο 
κόσμος δεν έφευγε διότι γνώριζε ότι βρίσκεται 
σε δημόσιο χώρο. Στη συνέχεια ήρθε ο “ειδικός 
ουλαμός” και μετά από αρκετές απειλές ότι θα 
επιτεθούν, ο κόσμος βγήκε από το προαύλιο με 
το σύνθημα “έξω όλοι από την εκκλησία”. Απ’την 
παράνοια που φάγαν έκλεισαν και τις πύλες 
της εκκλησίας και προσπάθησαν να μαζέψουν 
κάποιον που τους την είπε χωρίς αποτέλεσμα. Οι 
ιππότες του ουλαμού καταχειροκροτήθηκαν και 
χλευάστηκαν από το κοινό και έφυγαν. Τουλάχιστον 
100 νεαρά άτομα είχαν την τύχη(!!;; να γνωρίσουν 
τι πραγματικά σημαίνει εκκλησία(εταιρεία) και 
αστυνομία(υποταγμένα στρατιωτάκια των πλουσίων 
που δεν χρησιμοποιούν λογική απλά ακολουθόυν 
εντολές και χτυπούν κόσμο για μεροκάματο). 

Συνεχίστηκε η βραδυά με μουσική και ο κόσμος 
έμεινε μέχρι αργά στην περιοχή.

Μπήκαν και ταπέλες πάνω στην εκκλησία που 
έγραφαν “Iδιωτικόc χώροc. Aπαγορέυεται η 
είσοδοc στην νεολαία” με υπογραφή €κκλησία 
φανερωμένης σε συνεργασία με μμαδ, αστυνομία 
κύπρου και ιησούς χριστός ltd.

Δεν θα μείνει αναπάντητο.
“Νεολαίοι απ΄την πλ. Φανερωμένης”

Ο υιός Μουμπάρακ δρούσε από την 
Κύπρο Μέρος της περιουσίας του 
σε επιχειρήσεις και εταιρείες στο 
νησί μας

Παλάτια χρυσοστόλιστα, χαρέμια με διαμάντια…
εκατάλαβες ? Ο τζούνιορ εγκληματίας δικτάτορας 
δικαιούται να έσχιει/διακινά το κεφάλαιο του στην 
κύπρο ελεύθερα, αλλά ο μετανάστης χωρίς χαρτιά 
τζίαι ο πολιτικός πρόσφυγας (μπορεί Αιγύπτιος) 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να διακινηθεί ελεύθερα... η 
εξουσία θεσπίζει νόμους μόνο για τα μέτρα των 
τυράννων. 

Φώτο κάτω: Η επίσκεψη του ¨αριστερού¨ Χριστόφια 
με το ¨επιτελείο¨ του (Σταυράκης, Πασχαλίδης 
κ.α.) στην Αίγυπτο το 2009 σε συνάντηση με το 
Μουμπάρακ και άλλους επιχειρηματίες με θέμα 
‘’Κύπρος: Διεθνές Οικονομικό και Επιχειρηματικό 
Κέντρο”. Όταν η “Δεξιά” μας πουλά, η “Αριστερά” 
μας ξεπουλά.

Το ΕΛΑΜ στα δημοτικά μας 
σχολεία και μάλιστα μπασμένο από 
τους δασκάλους!
Επήα σήμερα το πρωί στη σχολική γιορτή για την 
επέτειο της 1ης Απριλίου του σχολείου, στο οποίο 
φοιτά η κόρη μου. Ήξερα που πριν να πάω ότι ήταν 
να νευριάσω, αλλά με τίποτε εν επερίμενα να δω 
όσα είδα… Επήα προφανώς για χάρη της κόρης 
μου (η παρακολούθηση σχολικών [τζιαι μάλιστα 
εθνικών] εορτών συγκαταλέγεται μες στις θυσίες που 
κάμνει μια μάνα για το παιδί της…). Καταρχάς, πριν 
την έναρξη της γιορτής έπρεπε ούλλες τζιαι ούλλοι 
να σηκωστούμε για να κάμουμε την προσευχή μας 
(«πάτερ ημών»), άσχετα από το γεγονός ότι μεγάλη 
μερίδα των μαθητριών τζιαι των μαθητών του σχολείου 
προέρχεται από άλλα πολιτιστικά και θρησκευτικά 
υπόβαθρα. Στη συνέχεια, και καθ’ όλη τη διάρκεια 
της γιορτής, προβάλλονταν εικόνες/ φωτογραφίες, η 
συντριπτική πλειοψηφία των οποίων απεικόνιζαν τον 
Γρίβα τζιαι συνθήματα για «Ένωσις με την Ελλάς». 
Ούλλη η γιορτή έβριθε, όπως γίνεται πάντα σε 
τούντες περιπτώσεις, που ιστορικές ανακρίβειες τζιαι 
μισές αλήθκειες (στην καλύττερη περίπτωση). Ούλλα 
τα σκετσάκια που παρουσιάστηκαν από τα παιδιά 
είχαν ως κεντρικούς ήρωες άντρες αγωνιστές της 
ΕΟΚΑ, ενώ σε όσα από αυτά υπήρχαν γυναίκες, ο 
ρόλος τους ήταν είτε παθητικός είτε βουβός: στο ένα 
μια μαθήτρια υποδυόταν τη μάνα ενός μαθητή που 
συμμετείχε στην ΕΟΚΑ τζιαι στο άλλο μια μαθήτρια 
υποδυόταν την Ελευθερία. Η μάνα εμίλησε ελάχιστο, 
μόνο τζιαι μόνο για να εκφράσει την αγωνία της για 
το παιδί της. Η Ελευθερία επέρασε εντελώς βουβή 
στεφανώνοντας τα παλλικάρκα με δάφνες… Τζιαι 
σαν έβραζα που μέσα μου, περνά μπροστά στα 
μάθκια μας μια εικόνα με το λογότυπο του ΕΛΑΜ, 
όπου αναγραφόταν ξεκάθαρα «Εθνικό Λαϊκό 
Μέτωπο»!!! WTF! Στην αρκή ενόμιζα ότι επέλλανα 
τζιαι θωρώ άλλα ‘ντάλλων… Όμως, όι, εξανάδα τη, 
εφωτογράφησά τη τζιόλλας τζιαι έτην δαμέ… 

Εν με εχωρούσαν οι τόποι. Ήθελα να βάλω τις 
παουρκές τζιαι να διακόψω το έγκλημα που εγίνετουν 
εις βάρος των παιδιών μας. Εν το έκαμα όμως. ‘Οι 
επειδή εδείλιασα, αλλά επειδή αναλογίστηκα τις 
επιπτώσεις που κάτι τέθκιο θα είσσιε στο παιδί μου… 
Γιατί δυστυχώς, είτε μας αρέσκει είτε όι, τούτην εν 
η πραγματικότητα: όσο παραπάνω διαμαρτύρονται 
οι γονείς για τα κακώς κείμενα στα σχολεία, τόσο 
περισσότερο τα παιδιά τους στιγματίζονται τζιαι 
τιμωρούνται (είτε από δασκάλους είτε από συμμαθητές 
τζιαι συμμαθήτριές τους που σαφώς επηρεάζονται 
από τους δικούς τους γονείς)… Η γιορτή έκλεισε 
με έναν καλαμαθκιανό τζιαι τον εθνικό ύμνο (της 
Ελλάδας), κατά τη διάρκεια του οποίου παιδιά τζιαι 
γονείς είχαμε να συμμορφωθούμε με τις οδηγίες της 
διευθύντριας «τα χέρια στο πλάι». Περιττό να πω ότι 
μετά που τα πιο πάνω τζιαι ειδικόττερα την εικόνα 
του ΕΛΑΜ, έφυα αναουλιασμένη που το σχολείο 
τζιαι νιώθοντας σσίλιες τύψεις για τα βασανιστήρια, 
στα οποία εγώ ως μάνα υποβάλλω το παιδί μου 
καθημερινά στέλνοντάς το να φοιτήσει στη δημόσια 
εκπαίδευση της Κύπρου. 

από http://mayissokamomata.blogspot.com/

Κάψτε τις βάσεις του θαΝΑΤΟυ

από Θύρα 9
Τη περασμένη Δευτέρα στον αγώνα φούτσαλ της 
ομάδας μας, είχαμε ακόμα μια γηπεδική δράση 
με ιδεολογικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Με τη 
δράση μας σε αυτό τον τομέα, προσπαθούμε όχι 
μόνο να προβάλουμε στοιχεία της ιδεολογίας 
μας, αλλά και να τοποθετούμαστε πάνω σε 
διάφορα κοινωνικά ζητήματα τοπικού ή διεθνούς 
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά επιλέξαμε 
να ασχοληθούμε με το θέμα των βρετανικών και 
νατοικών βάσεων στην Κύπρο. Έτσι αναρτήσαμε 
πανό με το μήνυμα κάψτε τις βάσεις του θανάτου.

Το θέμα αυτό δεν το επιλέξαμε τυχαία, ούτε το 
θυμηθήκαμε ξαφνικά. Είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο 
ζήτημα, καθώς σήμερα που βρίσκεται σε εξέλιξη η 
ιμπεριαλιστική πολεμική επέμβαση των νατοικών 
στην λιβύη, οι βάσεις στην Κύπρο χρησιμοποιούνται 
ως ορμητήριο επιδρομικών ενεργειών σε βάρος 
του λαού της λιβύης. Με αυτό τον τρόπο θέλαμε 
να εκφράσουμε τη αγανάκτηση μας, όχι μόνο για 
τη υποκρισία των ιμπεριαλιστών του νάτο, που για 
ακόμα μια φορά δολοφονούν άμαχο πληθυσμό για 
να τον απαλλάξουν δήθεν από ένα δικτάτορα(με 
προφανή σκοπό βεβαίως να ελέγξουν τη πολιτική και 
οικονομική κατάσταση της χώρας βλέπε πετρέλαια) 
αλλά και για τη υποκρισία των πολιτικών της χώρας 
μας και των ακόλουθων τους, που εκφράζουν δήθεν 

τη ανησυχία τους για ότι γίνεται αλλά δεν τολμούν να 
αντιδράσουν ενάντια στις βάσεις. Ενδεικτικό είναι 
το ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά εκδήλωση 
διαμαρτυρίας από κανένα οργανωμένο σύνολο 
παρόλο που όλοι εκφράζουν τη αντίθεση τους!

Εμείς σαν ΘΥΡΑ9 με αυτό το μήνυμα θέλαμε να 
εκφράσουμε τη αντίθεση μας όχι μόνο για τον 
ρόλο των βάσεων στη σημερινή συγκυρία, αλλά 
και γενικότερα για τη παρουσία τους εδώ και 

πως πρέπει να υπάρχει να 
υπάρχει συνεχής αγώνας 
και μαζικές κινητοποιήσεις 
ακόμα και με συγκρουσιακά 
χαρακτηριστικά, μέχρι να 
ξεκουμπιστούν από δω. 
Πρέπει να πάρουν επιτέλους 
το μήνυμα με κάθε τρόπο ότι 
είναι ανεπιθύμητοι εδώ.

Λ υ π ο ύ μ α σ τ ε  ν α 
παρατηρήσουμε ότι η 
Αριστερά παρόλο που για 
πολλά χρόνια ήταν στη 
πρώτη γραμμή του αγώνα 
ενάντια στις βάσεις(και το 
νάτο), τα τελευταία χρόνια 
εμφανίζει μια ατολμία και 
υποχωρητικότητα σε σημείο 
που να συμβιβάζεται σήμερα 
με τα βρετανικά συμφέροντα. 

Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις πρόσφατα του 
προέδρου της δημοκρατίας ότι οι βάσεις είναι 
«αναπόσπαστο τμήμα της εγκαθίδρυσης της Κύπρου 
και ένα πρόβλημα που θα λυθεί από τα παιδιά μας 
και τα εγγόνια μας...
Από τη άλλη διάφορα εθνικιστικά στοιχεία 
προσπαθούν τα τελευταία χρόνια με σπασμωδικές 
κινήσεις και μεμονωμένες ελάχιστες κινητοποιήσεις, 
να εκφράσουν μια δήθεν αγωνιστικότητα στο θέμα 

αυτό προσδίδοντας τα δικά τους χαρακτηριστικά. 
Δεν μπορούν όμως να πείσουν για τις προθέσεις 
τους ούτε να εκφράσουν τη θέληση του λαού, 
γιατί ακριβώς η αντιδραστική και φασιστική τους 
ιδεολογία δείχνει ότι κι αυτοί εκφράζουν μια 
υποκριτική αντίθεση στη παρουσία των βάσεων, 
καθώς δεν υποστηρίζουν τη ανεξαρτησία της 
Κύπρου, ούτε τη πάλη για αποστρατικοποίηση της.
Η αντίθεση τους δεν οφείλεται στον ιμπεριαλιστικό 
χαρακτήρα των βάσεων,(εξάλλου είναι κι αυτοί 
υποστηρικτές του νάτο και θέλουν όπως και όλα 
τα κόμματα πλην αριστεράς, να μπούμε και στον 
συναιτερισμό για τη ειρήνη που είναι προθάλαμος 
του νάτο ) αλλά εδράζεται μόνο στο στοιχείο ότι δεν 
είναι ελληνικός στρατός!

Η δική μας αντίληψη είναι ότι πρέπει να υπάρχει 
ένα μαζικό κοινωνικό κίνημα με παλλαικά 
χαρακτηριστικά που να απαιτήσει με κάθε τρόπο 
να φύγουν οι βάσεις και το νάτο από τη Κύπρο, 
είτε αυτός λέγεται βρετανικός, είτε τουρκικός, είτε 
ελληνικός στρατός. Ας ξαναζωντανέψουμε εκείνες 
τις άγριες νύχτες στα οδοφράγματα ενάντια στις 
βάσεις στο ακρωτήρι πριν λίγα χρόνια, ας ανάψουμε 
ξανά τη σπίθα που θα γίνει φλόγα αντίστασης όπως 
εκείνες οι νύχτες με τις δεκάδες μολότοφ να πέφτουν 
βροχή ενάντια στις βάσεις.

ΔΕΝ ΣΑΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΑΡΤΕ ΤΙΣ 
ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣ

Υποστηρίξτε τον αγώνα στην 
Βόρεια Κύπρο!
(Αναδημοσίευση/Μετάφραση της ένωσης 
αναρχικών, από την Διεθνιστική Αλληλεγγύη - 
Κύπρου)

Η τρίτη γενική απεργία θα κηρυχθεί στη Βόρεια 
Κύπρο,μετά από αυτές των 28 Γενάρη και 2 
Μάρτη.Ο πολιτικός αγώνας στην Κύπρο είναι 
ενάντια στην αποικιοκρατική Τουρκία καθώς και 
τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές περικοπές.Οι 
συμβολικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ένδειξη 
αλληλεγγύης προς τις διαδηλώσεις των 28 Γενάρη 
και 2 Μάρτη εξυψώνει ακόμη περισσότερο την 
διεθνή αλληλεγγύη.

Η Αριστερά και οι Συντεχνίες της Τουρκίας 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Κυπρίων για 
αλληλεγγύη με ένα πρωτοφανές ενδιαφέρον.
Αυτό ανέβασε το ηθικό των μαζών στην Κύπρο.
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μεγαλύτερη 
ενότητα μεταξύ του τουρκικού και του κυπριακού 
προλεταριάτου.

Σε αυτό το σημείο,μέχρι το οποίο έχουμε κτίσει μια 
δυνατή βάση αλληλεγγύης με το προλεταριάτο της 
Τουρκίας,είναι το καθήκον μας να κτίσουμε ακόμη 
μια βάση με το προλεταριάτο και τους επαναστάτες 
της Ελλάδας και της Νότιας Κύπρου.Ο στόχος μας 
είναι τα παραδείγματα αλληλεγγύης από την Ελλάδα 
και την Νότια Κύπρο προς την γενική απεργία στις 7 
του Μάη να αποτελέσουν την απαρχή μεγαλύτερης 
αλληλεγγύης.

Εμπρός για να δείξουμε αλληλεγγύη στη γενική 
Απεργία στη Βόρεια Κύπρο στις 7 Απρίλη!

Ζήτω η ενότητα του διεθνούς προλεταριάτου!

Διεθνιστική Αλληλεγγύη

(Κύπρος)

Λιβύη: όχι στον πόλεμο για το 
πετρέλαιο

Η παράνοια του κέρδους στην πιο βάρβαρή της 
μορφή ξεδιπλώνεται για ακόμα μια φορά στη 
γειτονιά μας.

Τα σκυλιά της εκμετάλλευσης συγκρούονται για 
το ποιος θα έχει τον έλεγχο, για το ποιος θα έχει 
τα κέρδη. Ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά 
αποθέματα του κόσμου μπαίνει στο τραπέζι της 
μοιρασιάς.

Τριγύρω ένας παρανοϊκός δικτάτορας, μέχρι 
πρόσφατα πιστός συνεργάτης του παγκόσμιου 
κεφαλαίου. Κάποιοι πρώην συνεργάτες του που 
θέλουν να γίνουν βεζίρηδες στη θέση του βεζίρη, 
κάποιοι διεθνείς «ηγέτες» που θέλουν φτηνό 
πετρέλαιο και που μέχρι χτες έσφιγγαν θερμά τα 
αιματοβαμμένα χέρια του αιμοδιψή δικτάτορα που 
τώρα πολεμούν, ένας λαός που, εμπνευσμένος 
από τις εξεγέρσεις των γειτόνων του, αναζητά 
την ελευθερία του, κάποιοι που ονειρεύονται και 
προωθούν την επιστροφή στο σκοτεινό παρελθόν. Ο 
πόλεμος ενάντια στη φατρία του Καντάφι δεν έχει να 
κάνει με την υπεράσπιση της ελευθερίας ούτε με την 
προάσπιση της ζωής των εξεγερμένων. Δεν έχει να 
κάνει μ’ αυτό γιατί δεν γίνεται το ίδιο στην Υεμένη, στο 
Μπαχρέϊν, στο Μαρόκο, στην Παλαιστίνη που και σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι λαοί σφυροκοπούνται.

Χιλιάδες σφαγιάστηκαν από τους μεν και χιλιάδες 
θα σφαγιαστούν από τους άλλους για το μονοπώλιο 
του κέρδους και τον έλεγχο του μέλλοντος και αυτό 
δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από κανένα.Καμιά 
συμμετοχή στο σφαγείο των λαών. Κανένα μέρισμα 
για εμάς από τα αιματοβαμμένα τους κέρδη.

Ζήτω η ελευθερία και η αλληλεγγύη των λαών! 
Πόλεμος ενάντια στα αφεντικά σ όλες τους τις 
μορφές!

(από το κεντρικό του athens.indymedia,org)
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Αντιπληροφόρηση [Διεθνή] 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔΑΔ) 
αποφάνθηκε υπέρ του δολοφόνου 
του Κάρλο Τζουλιάνι
 
Ρώμη/Στρασβούργο (24 Μάρτη 2011): 
Το «Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων» (ΕΔΑΔ) αποφάνθηκε υπέρ της 
Ιταλίας για τη δολοφονία διαδηλωτή. Συγκεκριμένα, 
έκρινε πως ο θανάσιμος πυροβολισμός ενός 
Ιταλού αστυνομικού εναντίον του Κάρλο Τζουλιάνι, 
κατά τη σύνοδο των G8 το 2001 στη Γένοβα, έγινε 
σε κατάσταση αυτοάμυνας και πως η υπόθεση 
ερευνήθηκε ορθά από τις Αρχές.

Η κρίση των 17 δικαστών του ανώτατου συμβουλίου 
του ΕΔΑΔ είναι οριστική, αποφάνθηκε σε δήλωσή 
του το δικαστήριο. Την υπόθεση έφεραν στο ΕΔΑΔ 
συγγενείς του Κάρλο Τζουλιάνι, που σκοτώθηκε 
στα 23 του στις 20 Ιούλη 2001.

Ο Τζουλιάνι, που έγινε σύμβολο μετά το 
θάνατό του για πολλούς στο κίνημα κατά της 
παγκοσμιοποίησης, φορούσε μαύρη μάσκα του 
σκι και κρατούσε έναν πυροσβεστήρα τον οποίο 
προφανώς θα πετούσε στο περιπολικό όταν τον 
σκότωσαν.

Το ΕΔΑΔ απέρριψε τις αιτιάσεις ότι ο θάνατος του 
Τζουλιάνι προήλθε από υπερβολική χρήση βίας. 
Έχοντας παρακολουθήσει βίντεο και φωτογραφίες 
από το γεγονός, το ΕΔΑΔ παρατήρησε πως ο 
αξιωματικός που είχε πυροβολήσει «είχε βρεθεί 
αντιμέτωπος με ομάδα διαδηλωτών που διεξήγαγαν 
μία παράνομη και πολύ βίαιη επίθεση κατά του 
οχήματος μέσα στο οποίο βρισκόταν. Σε αυτές τις 

συνθήκες, η χρήση ενός δυνητικά θανατηφόρου 
μέσου άμυνας, όπως οι πυροβολισμοί, υπήρξαν 
δικαιολογημένοι», όρισε το ΕΔΑΔ.

Απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι υπήρχαν 
ελλείψεις στην οργάνωση των επιχειρήσεων για τη 

Για την επανάσταση στη Λιβύη. 
Eνάντια στον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο
Γαλλία: Δελτίο Τύπου του CGA (Συντονισμός 
Αναρχικών Ομάδων) για τον πόλεμο στη Λιβύη
Αντιμέτωπη με την εξέγερση του λαού της Λιβύης 
και την προσπάθειά του να τερματίσει τη δικτατορία 
δεκαετιών της φατρίας του Καντάφι, η κυβέρνηση 
απάντησε με ακόμα πιο βίαιη στρατιωτική 
καταστολή. Αυτή η καταπίεση αποτελεί μέρος 
της κλιμακούμενης καταστολής των διαφόρων 
δικτατοριών στη Βόρεια Αφρική και στην Εγγύς και 
Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρούν να βάλουν 
τέλος στο κύμα των λαϊκών εξεγέρσεων που 
ξεκίνησαν στη Τυνησία και στην Αίγυπτο.
Σε Ιράν, Ιράκ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Υεμένη 
και Λιβύη, το κράτος δε διστάζει να πυροβολήσει 
διαδηλωτές, αγωνιζόμενους εργάτες, και να πνίξει 
στο αίμα τον αγώνα του λαού για ελευθερία. Στην 
περίπτωση της Λιβύης, η στρατιωτική υπεροχή των 
φατριών του Καντάφι ενάντια στους εξεγερμένους 
δημιουργήθηκε με την πάροδο των ετών, μέσω 

του εμπορίου όπλων από τα ίδια κράτη που τώρα 
υποστηρίζουν τη στρατιωτική επέμβαση στο όνομα 
της «στήριξης της δημοκρατίας».
Το 2007, το γαλλικό κράτος δέχτηκε τον Καντάφι 
με τιμές αρχηγού κράτους, και εταιρείες όπως 
η Dassault και η Thales υπέγραψαν υπέρογκα 
οικονομικά συμβόλαια, τα οποία ο λαός της 
Λιβύης σήμερα πληρώνει με την ίδια του τη ζωή. 
Το 2009 τα ευρωπαϊκά κράτη πούλησαν όπλα 
αξίας άνω των 343 εκατομμυρίων ευρώ στην 
κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία δεν αποτελούσε 
μόνον επιχειρηματικό εταίρο, αλλά και πολιτικό 
σύμμαχο, στο πλαίσιο συνεργασίας με τις αντι-
μεταναστευτικές πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών. 
Αυτοί που κάποτε με χαρά συνεργάζονταν με τον 
Καντάφι και με το αιμοδιψές σύστημά του, σήμερα 
βομβαρδίζουν τη Λιβύη και παρουσιάζονται ως 
«σωτήρες» του αγωνιζόμενου λαού της χώρας. 
Το γαλλικό κράτος μπαίνει στον πόλεμο μαζί με 
άλλα κράτη και, όπως συμβαίνει σε όλους τους 
πολέμους, ο άμαχος πληθυσμός θα είναι αυτός που 
τελικά θα υποφέρει.
 
Στη Λιβύη, όπως και αλλού, χαιρετίζουμε την 
εξέγερση των λαϊκών τάξεων και του λαού 

ενάντια στην απολυταρχία, και τις προσπάθειές 
τους για ελευθερία, καθώς και τη δυναμική τής 
αναπτυσσόμενης λαϊκής αυτοοργάνωσης, η οποία 

αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ενάντια στην 
καταστολή και στα κέρδη των πολιτικολόγων.
Παράλληλα, καταγγέλλουμε την υποκρισία 
των κρατών, τα οποία στην προσπάθειά τους 
να αναλάβουν τον ιμπεριαλιστικό έλεγχο 
παρουσιάζουν την προσπάθειά τους αυτήν ως 
«ανθρωπιστική» παρέμβαση στο πλευρό των 
εξεγερμένων. Πώς μπορούμε να πιστέψουμε 
ότι πρόκειται για ανιδιοτελή «βοήθεια» στους 
Λίβυους επαναστάτες, όταν τα ίδια αυτά κράτη 

εξακολουθούν, στο όνομα του ελέγχου των 
πετρελαϊκών πόρων, να στηρίζουν ανοιχτά την 
ένοπλη καταστολή των συμμάχων τους, όπως 
συμβαίνει στο Ιράκ, στο Μπαχρέιν, στη Σαουδική 
Αραβία και στην Υεμένη…
Τα παραδείγματα του Ιράκ, του Αφγανιστάν και 
πολλών ακόμα χωρών μάς δείχνουν τι σημαίνουν 
τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, και μέχρι ποιο 
σημείο ο ισχυρισμός περί «εκδημοκρατικοποίησης» 
απλώς συγκαλύπτει το γεγονός ότι το μόνο 
συμφέρον της αστικής τάξης και των κρατών 
είναι να συντηρήσουν το καπιταλιστικό σύστημα, 
προκειμένου να διατηρήσουν την ισχύ τους πάνω 
στο λαό.
Αλληλεγγύη στους εξεγερμένους σε Λιβύη, Ιράν, 
Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Μπαχρέιν και αλλού!
Για την επανάσταση, κι όχι τον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο! Κάτω όλοι οι στρατοί και οι έμποροι όπλων!

Διεθνείς και εξωτερικές σχέσεις του Συντονισμού 
Αναρχικών Ομάδων

(Coordination des Groupes Anarchistes, CGA)
Πηγή: www.c-g-a.org

διατήρηση και αποκατάσταση της δημόσιας τάξης 
στη Γένοβα επί συνόδου των G8, καθώς και ότι δε 
διενεργήθηκαν ποτέ αποτελεσματικές έρευνες των 
συνθηκών δολοφονίας του Τζουλιάνι.

Αντιδρώντας στην ετυμηγορία, ο Τζουλιάνο 

Τζουλιάνι, πατέρας του Κάρλο, είπε πως η 
οικογένεια «δεν πρόκειται να υποχωρήσει» 
και συμπλήρωσε ότι οι δικαστές του ανώτατου 
συμβουλίου διχάζονταν μεταξύ τους αναφορικά 
με τα ζητήματα που κάλυψε η απόφασή τους. Η 
οικογένεια θα συνεχίσει να τρέχει την υπόθεση 
μέσω των αστικών δικαστηρίων, τόνισε ο πατέρας.

Σύμφωνα με το πόρισμα του δικαστή κατά την 
προανακριτική εξέταση το 2003 στην Ιταλία, 
η σφαίρα που εκτοξεύτηκε από το όπλο του 
αστυνομικού Μάριο Πλακανίκα εξοστρακίστηκε σε 
μια πέτρα προτού χτυπήσει τον Κάρλο στο κεφάλι. 
Έτσι, ο δικαστής αποφάσισε τότε ότι δεν υπήρχε 
αναγκαιότητα παραπομπής σε δίκη, αφού ο 
αστυνομικός δε σκόπευε να σκοτώσει το διαδηλωτή 
[κι εκείνος και οι τωρινοί δικαστές «παρέλειψαν» 
να διερευνήσουν, μεταξύ άλλων, τα αίτια που το 
αστυνομικό καμιόνι πέρασε επανειλημμένα πάνω 
από τον πεσμένο αναρχικό αγωνιστή από τη στιγμή 
που τον πυροβόλησε ο ένας μπάτσος]!

Εκατοντάδες άτομα είχαν τραυματιστεί στις 
σχεδόν τριήμερες ταραχές κατά τη διάρκεια της 
συνόδου των G8 στη Γένοβα. Οι αστυνομικές 
δυνάμεις είχαν συγκρουστεί με τους διαδηλωτές 
που προσπαθούσαν να μπουν στο κέντρο της 
πόλης, όπου η πρόσβαση είχε απαγορευτεί γιατί 
συνεδρίαζαν οι ηγέτες των ΗΠΑ, Γερμανίας, 
Ιαπωνίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Καναδά, Μεγάλης 
Βρετανίας και Ρωσίας.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΔΕ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ
Πηγή: anarchistnews.org

Ινδία: κινητοποιήσεις ενάντια σε 
πυρηνικό εργοστάσιο
 
Συγκρούσεις ξέσπασαν στην πόλη Ratnagiri στην 
περιφέρεια Konkan της Ινδίας την Τρίτη, μια μέρα 
μετά το θάνατο ενός ντόπιου ψαρά που συμμετείχε 
σε διαδηλώσεις ενάντια στην κατασκευή πυρηνικού 
εργοστασίου στο Τζαϊταπούρ.

Ο ψαράς Tabrez Tehekar πυροβολήθηκε από 
τους μπάτσους,όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να 
κάψουν το τοπικό αστυνομικό τμήμα και να πάρουν 
όπλα και πυρομαχικά. Την επόμενη συνεχίστηκαν 
οι διαδηλώσεις ενάντια στο σχεδιαζόμενο 
αντιδραστήρα ισχύος 9,900-MW και στο θάνατο του 
Tehekar.

Ο οργανισμός πυρηνικών της Ινδίας (NPCIL) 
σχεδιάζει να εγκαταστήσει έξι αντιδραστήρες στο 
Τζαϊταπούρ.

από Αναρχικό Πυρήνα ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Πορεία αναρχικών, Μπολόνια 16/4
Πορεία ενάντια στην κρατική καταστολή 
πραγματοποίησαν 800 αναρχικοί από διάφορες 
πόλεις της βόρειας Ιταλίας (Μπολόνια, Τορίνο, 
Μιλάνο, Μόντενα, Φεράρα) το Σάββατο 16.04.11 
στην Μπολόνια σαν απάντηση στο κλίμα 
τρομοκρατίας που επικρατεί τις τελευταίες 2 
βδομάδες στην πόλη μετά το κλείσιμο του αναρχικού 
στεκιού Fuoriluogo στις 6 Απρίλη από τους Digos 
της Ιταλικής αστυνομίας, τη φυλάκιση 5 μελών της 
συλλογικότητας για συμμετοχή στις εμπρηστικές 
επιθέσεις στην Eni, και την έφοδο σε 60 σπίτια 
αναρχικών.

Με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε όλοι Fuoriluogo» 
η πορεία πέρασε από το κέντρο της πόλης, έγινε 
αντιπληροφόρηση με κείμενα και μικροφωνική, και 
κατευθύνθηκε στην Eni όπου πετάχτηκαν αυγά και 
μπογιές, αφού πέρασε από το Ελληνικό προξενείο.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΟΣΩΝ ΕΞΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ

Τεράστια διαδήλωση στο Λονδίνο 
26/3

300-500 χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν 
στο κέντρο του Λονδίνου στις 26 Μαρτίου. Οι 
διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ενάντια στα μέτρα 
λιτότητας της κυβέρνησης τα οποία ισχύουν για το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, και ιδιαίτερα 
για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Ο 
εργαζόμενος καλείται να πληρώσει για την κρίση 
που ξέσπασε από τον τραπεζικό τομέα πριν από 
δύο χρόνια.

Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές - 
συνδικαλιστές, οικογενειάρχες και άτομα που 
επηρεάζονται από τα μέτρα λιτότητας - έλαβαν 
μέρος στην επίσημη πορεία του TUC (Trade Un-
ion Congress) όπου πορεύτηκε από το Embank-
ment στο Hyde Park. Επιπλέον, πολλές ομάδες 
σηματοδότησαν την προθυμία τους να κάνουν 
περισσότερα από μια απλή πορεία, με δράσεις 
διαμαρτυρίας που είχαν καλεστεί από πολλές 
ομάδες. Ομάδες διαδηλωτών πορεύτηκαν 
γρήγορα μέσω West End του Λονδίνου, μία 
εμπορική περιοχή του Λονδίνου. Έσπασαν 
μερικές βιτρίνες και παράθυρα και έριξαν 
μπογιές σε συμβολικά κτίρια. Άλλοι έκαναν μη 
βίαιες καταλήψεις σε εταιρικούς στόχους που 
έχουν χαρακτηριστεί ως φοροφυγάδες ή με 
κάποιο τρόπο υπεύθυνοι για την οικονομική 
κρίση. Η Fortnum & Mason κατελήφθη από 
διαδηλωτές σε μια δράση της UKuncut, που 
ακολούθησε το κλείσιμο πολλών καταστημάτων 
και των τραπεζών στην Oxford Street. 149 άτομα 
συνελήφθησαν μετά την κατάληψη. Η μέρα 
τελείωσε με επίθεση των ΜΑΤ στην Πλατεία Tra-
falgar την ώρα που διαδηλωτές έκαναν πάρτι στη 
πλατεία. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων 
για την ημέρα ανέρχεται σε 202.
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Ανάλυση για την εξέγερση της Αιγύπτου

Oι πρόσφατες εξεγέρσεις στην Αίγυπτο 
έρχονται να προστεθούν ως ένα ακόμη 
επεισόδιο στην μακρά σειρά αναταραχών 
που παίρνουν θέση το τελευταίο χρονικό 
διάστημα ανά το παγκόσμιο. Επισήμως 
ανακοινώθηκε εν μέσω πανηγυρισμών 
ότι ο κύκλος της εξέγερσης έχει κλείσει, 
με το ανώτατο επιτελείο στρατού να 
διατάζει την εκκένωση της πλατείας από 
τους εναπομείναντες διαδηλωτές και να 
διαβεβαιώνει ότι η εξουσία θα περάσει 
στα χέρια των πολιτικών. Η παρούσα 
ανάλυση επιθυμεί να αποφύγει την καθόλα 
προβλεπόμενη συζήτηση περί επιτυχίας ή 

αποτυχίας της εξέγερσης, ανίχνευσης των 
πολιτικό-κοινωνικό-οικονιμικών δεδομένων 
που οδήγησαν σε αυτή, θεωρώντας πως 
έτσι παρασύρεται το ενδιαφέρον προς 
μια διηγηματικού τύπου λησμόνηση 
γεγονότων που ανήκουν οριστικά πλέον 
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Αντί 
αυτού προτείνει την εξέταση συγκεκριμένων 
στρατηγικών κινήσεων και πρακτικών που 
ακολούθησε το Αιγυπτιακό κράτος για να 
καταστείλει την αντίσταση των εξεγερμένων 
και να διασφαλίσει το μονοπώλιο του στην 
εξουσία. Από την αντίθετη σκοπιά, αυτή 
των εξεγερμένων, θα γίνει μια προσπάθεια 
αποκρυπτογράφησης των πολεμικών 
πρακτικών που ακολούθησε το Αιγυπτιακό 
κίνημα ακριβώς για να καταδειχτεί η 
σημαντικότητα αυτού του επεισοδίου και οι 
προοπτικές που αυτό ανοίγει για την συνέχιση 
και εξέλιξη του αγώνα. Γιατί μόνο μέσω μιας 
στρατηγικής ανασκόπησης της ιστορίας, μιας 
εξέτασης των κοινωνικών συγκρούσεων που 
παίρνουν θέση στο εδώ και τώρα θα είμαστε 
σε θέση να καταλάβουμε την βαρύτητα ενός 
εξεγερσιακού συμβάντος 
«… όπου οι αντίπαλοι έρχονται αντιμέτωποι 
ενώπιος ενωπίω, όπου ο ένας κερδίζει και ο 
άλλος χάνει με την έννοια του επεισοδίου.1»
 
Στην Αλεξάνδρεια και μπροστά από το 
κοινοβούλιο και τα πρωθυπουργικά γραφεία 
στο Καϊρο αγανακτισμένοι πολίτες επιχειρούν 
να αυτοπυρποληθούν, ακολουθώντας 
κατ’ αντιστοιχία το παράδειγμα που 
σηματοδότησε την έκρηξη της εξέγερσης στην 
Τυνησία. Στις 25 Ιανουαρίου, μέρα εθνικής 
γιορτής της αστυνομίας, το αιγυπτιακό 
κράτος ανακοινώνει ότι οι αυτοπυρπολήσεις 
είχαν καθαρά προσωπικά ελατήρια, μια 
καθόλα γνωστή εξουσιαστική πρακτική που 
σκοπό έχει να προλάβει την έκρηξη της 
κοινωνικής οργής. «Η μέρα οργής» όπως 
βαφτίστηκε από τους εξεγερμένους η τρίτη 
25 Γενάρη συγκεντρώνει πρωτοφανή αριθμό 
κόσμου στους δρόμους που κατευθύνεται 
με εχθρικές διαθέσεις προς τα γραφεία 
του κυβερνώντος Εθνικού Δημοκρατικού 
Κόμματος, το Υπουργείο Εξωτερικών και το 

κτήριο της Εθνικής Τηλεόρασης. Το κάλεσμα 
για κάθοδο στους δρόμους γίνεται μέσω 
διαδικτύου και κυρίως μέσω της ιστοσελίδας 
του ξυλοκοπημένου μέχρι θανάτου από την 
αστυνομία Khaled Said2.
Αξίζει εδώ να δώσουμε σημασία στον ρόλο 
που διαδραμάτισε το διαδίκτυο ως μέσο 
συντονισμού και οργάνωσης των δράσεων 
που εξελίχθησαν. Η χρησιμοποίηση του 
διαδικτύου ως εργαλείο στα χέρια των 
εξεγερμένων δεν αποτελεί είδηση η κάτι 
τέλος πάντων νέο. Ο ελληνικός δεκέμβρης 
κατέδειξε πόσο δραστικά μπορεί να 
λειτουργήσει αυτό το μέσο στα χέρια των 

εξεγερμένων. Η χρησιμοποίηση του in-
ternet τότε ως δίαυλου επικοινωνίας και 
συντονισμού κινήσεων μεταξύ ατομικοτήτων 
και συλλογικοτήτων προσέδιδε στον αγώνα 
μια πρωτοφανή δυναμική, εκθέτοντας την 
ανημποριά των κατασταλτικών μηχανισμών 
να παρέμβουν και να αποτρέψουν τον 
κίνδυνο. Ο από κοινού συντονισμός μαθητών 
λυκείου να εξαπολύσουν επίθεση εναντίων 
σαράντα πέντε αστυνομικών τμημάτων σε 
όλη την Ελλάδα αποτελεί ως εκ τούτου ένα 
ενδεικτικό παράδειγμα3.
Στην Αίγυπτο το καθεστώς Μουμπάρακ 
επιδιδόμενο σε ένα ρεσιτάλ απεγνωσμένων 
επικοινωνιακών πρακτικών διακόπτει την 
παροχή ίντερνετ καθώς και την αποστολή 
μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων 
θεωρώντας πώς έτσι θα εμποδίσει τους 
εξεγερμένους να αναλάβουν δράση. H 
επιλογή αυτή, στα πλαίσια της στρατηγικής 
μας ανάλυσης, εμφανώς προδίδει την δεινή 
θέση στην οποία περιήλθε το κράτος, όμως 
πέρα απ’αυτό και κάτι άλλο. Φανερώνει 
την πραγματική ουσία του κράτους, που 
κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη ενεργεί με 
γνώμονα την διασφάλιση και διατήρηση της 
κυριαρχίας του. Που παρόλη την διαρκή του 
τεχνολογική εξέλιξη σε όλες τις βαθμίδες 
ελέγχου και επιτήρησης, εύκολα υποκύπτει 
εν ώρα εκτάκτου ανάγκης, στην λογική της 
εξεύρεσης εύκολων και γρήγορων λύσεων 
πού θα το βγάλουν απ’ το αδιέξοδο.

Τα «διαδικτυακά» μέτρα αυτοπροστασίας 
και ασφάλειας που λήφθησαν σε αυτή 
την περίπτωση από τους εξεγερμένους 
ούτως ώστε να μην περιέλθουν εις γνώσιν 
του καθεστώτος Μουμπάρακ τα σχέδια 
τούς , αποδεικνύουν για άλλη μια φορά 
ότι οι εξεγερμένοι βρίσκονται σε διαρκή 
επαγρύπνηση αντιτάσσοντας σχέδια 
και στρατηγικές έναντι των κατά πολύ 
προβλεπόμενων σχεδίων του κράτους. 
Αποδεικνύει ότι η αντίσταση προηγείται, 
είναι ένα βήμα μπροστά από την εξουσία. 
Μηχανεύεται και συνεχώς εφευρίσκει 
τρόπους να υποσκάπτει το φαινομενικά 
«άβατο» της εξουσίας, το φαινομενικά 

απόρθητο μα πραγματιστικά ευάλωτο 
μηχανισμό ελέγχου και καταστολής.
Το καθεστώς Μουμπάρακ βλέποντας ότι η 
διακοπή του ίντερνετ λειτουργούσε μάλλον 
αποσυνθετικά για το Αιγυπτιακό κράτος 
αφού ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός 
βυθίζεται σε παράλυση, αναπόφευκτα 
περιορίζεται σε μια στρατηγική επιλεκτικής 
παρακολούθησης, με το facebook και το 
twitter να θεωρούνται ανασφαλή πεδία 
διασταύρωσης πληροφοριών για τους 
εξεγερμένους.
Ένα εγχειρίδιο που κυκλοφορεί εκείνες 
τις μέρες μεταξύ των εξεγερμένων με τίτλο 

«πώς να διαδηλώσετε έξυπνα» αμέσως 
προειδοποιεί πως οι πληροφορίες που 
εδώ παρέχονται μπορούν να διαδίδονται 
«ΜΟΝΟ μέσω mail, εκτύπωσης και 
φωτοτυπιών» καθώς οποιοδήποτε άλλο 
διάσημο μέσο διασταύρωσης πληροφοριών 
(facebook, twitter) παρακολουθείται4. 
Διαβάζοντας το κάποιος μπορεί να αντλήσει 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πως 
να συμπεριφερθεί σε μια διαδήλωση, πως 
να αμυνθεί και πότε να επιτεθεί, ανάλογα με 
την περίσταση. Το ιντερνετ δηλαδή σε αυτή 
την περίπτωση λειτούργησε σαν αγωγός 
μετάδοσης τεχνογνωσίας και πρακτικών 
οργάνωσης μεταξύ των εξεγερμένων. Τους 
έδωσε την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 
με διεθνή επαναστατικά κινήματα και 
κινηματικές πρακτικές άμεσης δράσης, μια 
ιδιαίτερα χρήσιμη παρακαταθήκη για τους 
αγώνες του Αιγυπτιακού λαού που έρχονται.

Στις 28 Ιανουαρίου και ενώ οι συγκρούσεις 
μεταξύ εξεγερμένων και δυνάμεων 
ασφαλείας μαίνονται, φήμες φέρνουν τον 
Μουμπάρακ να υποβάλλει δημόσια την 
παραίτηση του ενώπιον του Αιγυπτιακού 
λαού. Και ενώ η πλατεία Ταχρίρ κατακλύζεται 
από κόσμο έτοιμο να ακούσει τα χαρμόσυνα 
νέα της παραίτησης Μπουμπάρακ, ο ίδιος 
με ανακοίνωση του δηλώνει ότι το καθεστώς 
του θα παραμείνει στην εξουσία. Εγγυάται 
την ομαλή μετάβαση των πολιτικών εξουσιών 
μέσω ταχύρυθμων μεταρρυθμίσεων και 
αλλαγών, αποτίνοντας με την σειρά του ένα 
φόρο τιμής στους νεκρούς των ταραχών. Θα 
ήταν κάπως αφελές να υποθέσουμε πως η 
εξαγγελία των μελλοντικών πολιτικών πλάνων 
του καθεστώτος Μουμπάρακ δεν έγινε υπό 
το πρίσμα ενός εκ προμελέτης στρατηγικού 
σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού που στόχο 
θα είχε να ανακόψει άμεσα την πορεία της 
εξέγερσης αντιτάσσοντας στην θέση της 
κάτι άλλο, εν δυνάμει ικανό να αντιστρέψει 
τους όρους του παιχνιδιού. Στιγμές μετά 
το δημόσιο ανακοινωθέν Μουμπάρακ ένα 
πλήθος οπαδών του ομώνυμου καθεστώτος 
εμφανίζεται στους δρόμους ωσάν από το 

Αίγυπτος 2011: «Χαρτογραφώντας δρόμους που ανοίγονται»
πουθενά έτοιμο να αναμετρηθεί με τους 
εξεγερμένους για να αποκαταστήσει την 
τάξη και την νομιμότητα. Η πλατεία Ταχριρ 
μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, αυτή την φορά 
όχι μεταξύ εξεγερμένων και αστυνομικών 
δυνάμεων αλλά μεταξύ εξεγερμένων και αντι-
εξεγερμένων (για τους τελευταίους διαδίδεται 
ότι είναι στελέχη των μυστικών υπηρεσιών 
του Μουμπάρακ σε εντεταλμένη υπηρεσία) 
με τον στρατό να αναλαμβάνει καθήκοντα 
μεσάζοντα μεταξύ των δύο μετώπων.

Αυτό που κρατάμε σ’αυτή την φάση είναι 
η κίνηση αντιπερισπασμού που γίνεται 
από πλευράς Μουμπάρακ που στόχο έχει 
να δώσει την εικόνα ότι η εξέγερση έχει 
σκορπίσει χάος και διχόνοια μεταξύ των 
Αιγυπτίων. Ότι στην πραγματικότητα η 
εξέγερση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας 
εμφύλιος πόλεμος που αν δεν λήξει εδώ 
και τώρα θα έχει όλες εκείνες τις τραγικές 
συνέπειες που έχει ένα τέτοιο συμβάν, και 
πώς την ευθύνη γι’ αυτό θα την φέρουν 
βαρέως αυτοί που πρώτοι ξεσηκώθηκαν. Οι 
εξεγερμένοι.
Η στρατηγική αυτή ανάλυση καταπιάστηκε 
μόνο με μερικά ενδεικτικά στιγμιότυπα 
από την Αιγυπτιακή εξέγερση. Υπάρχουν 
και πολλά άλλα που χρίζουν περαιτέρω 
διερεύνησης όπως για παράδειγμα ποιό 
ρόλο διαδραμάτισε ο στρατός στο όλο 
παιχνίδι, ποιοί ήταν οι δικοί του στρατηγικοί 
στόχοι και αν αυτοί επετεύχθησαν. Ή 
ποιος ήταν ο ρόλος της αντιπολίτευσης 
στο όλο παιχνίδι και αν επιχείρησε μέσω 
συγκεκριμένων στρατηγικών κινήσεων να 
επωφεληθεί πολιτικά από αυτή την εξέγερση.

Και κάτι τελευταίο το οποίο αξίζει εδώ να 
λεχθεί. Σύμφωνα με τον Αγκάμπεν:

«βεβηλώνω = αποδίδω εκ νέου στην 
κοινοχρηστία ο,τι είχε διαχωριστεί στη 
σφαίρα του ιερού5».

Η Αιγυπτιακή εξέγερση ακριβώς αποτέλεσε 
ένα συμβάν ρήξης, μια βεβήλωση με την 
αγκαμπενική σημασία του όρου. Με την 
έννοια ότι διέρρηξε τους κοινωνικούς-
θρησκευτικους φραγμούς που ενυπήρχαν 
στην Αιγυπτιακή κοινωνία και είχαν βαθιά 
τις ρίζες τους μέσα στον χρόνο. Κοσμικοί 
Μουσουλμάνοι, Ισλαμιστές και Χριστιανοί 
παραμερίζοντας τις μεταξύ τους διαφορές, 
έδρασαν από κοινού την ώρα της εξέγερσης 
αξιώνοντας αυτό που για χρόνια τώρα είχε 
διαχωριστεί στην σφαίρα του ιερού. Την 
αδιαμεσολάβητα και χωρίς όρους έκφραση 
της πολιτικής τους άποψης. Την άμεση 
και χωρίς όρους έξοδο του καθεστώτος 
Μουμπάρακ από τις ζωές τους.

Ανείπωτος

1. Φουκώ Μ. 1978, Μεθοδολογία για την 
γνώση του κόσμου: πως να απαλλαχτούμε 
από τον μαρξισμό σελ.199, Το μάτι της 
εξουσίας, Εκδ. Βανιας

2. Χρονικά της Αιγυπτιακής εξέγερσης 
που χρησιμοποιήθηκαν για το παρόν 
κειμενο:http://redblackplanet.squat.gr, 
http://gr.contrainfo.espiv.net/2011/02/01/
egypt-i/,http://www.salata.tv/πολιτική-
κο ι νων ία /α ί γυπ τος - το -χρον ικό -μ ια -
εξέγερσης,http://www.anarkismo.net/arti-
cle/18672

3. Γαβριηλίδης Α.[GREEK RIOTS 2008:]-A 
MOBILE TIANANMEN σελ.15 στο: the return 
of street politics? Essays on the December 
riots in Greece, The Hellenic Observatory 
LSE

4. Πώς να διαδηλώσετε έξυπνα, http://rioter.
info/2011/02/03/manual/ 

5. Αγκάμπεν G. 2008, Βεβηλώσεις ,Εκδ. 
Αγρα



7

Αναζητώντας ένα διαφορετικό τρόπο 
ζωής, μέσα από την αυτοοργάνωση, 
την αντίσταση και την αλληλεγγύη 
αποφασίσαμε να εκφραστούμε 
ελεύθερα δημιουργώντας την ομάδα 
ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ.
Δημιουργήθηκε από την ανάγκη 
να συσπειρώσει σε μια ομάδα, 
συντρόφους  με ελευθεριακές / 
αντιεξουσιαστικές  και ριζοσπαστικές  
ιδέες που μέχρι τώρα δρούσαν 
ατομικά και αδέσποτα.  Εξού και το 

όνομα.
Η ομάδα ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ είναι μια 
αυτοοργανωμένη συλλογικότητα. 
Λειτουργεί με βάση τις αρχές της 
αμεσοδημοκρατίας και της αντι-
ιεραρχίας. Δηλαδή τα άτομα που 
συμμετέχουν συνδιαμορφώνουν 
το λόγο και τη δράση τους χωρίς 
την παρεμβολή διαμεσολαβητών 
και κάθε είδους κομματικών ή μη 
εντολέων. Δεν δεχόμαστε τη λογική 
των ρόλων, των ειδικών και της 

αντιπροσώπευσης.
Σκοπό έχει να έρθει σε ρήξη με 
θέματα που αφορούν την πολιτική 
και κοινωνική καθημερινότητα όπως 
είναι  η μισθωτή σκλαβιά, η κοινωνική 
εξαθλίωση, ο κομματισμός, ο 
νεοφασισμός , ο ρατσισμός, η 
κρατική καταστολή, η εκπαίδευση, 
ο στρατός, η καταπάτηση του 
ελεύθερου χρόνου και χώρου κ.α.
Σαν τέτοια, λοιπόν, αποτελεί 
κομμάτι της κοινωνίας  που είναι 

αλληλέγγυα σε οποιαδήποτε 
ελευθεριακή συλλογική κίνηση, η 
οποία  έχει σκοπό τη σύγκρουση με 
τις καθεστωτικές επιθέσεις και τους 
θεσμούς.
Προσπαθούμε να στήσουμε εμείς οι 
ίδιοι με τις δικές μας δυνάμεις, με 
τα δικά μας χέρια, με το δικό μας 
μυαλό, ένα κόσμο όπου οι λέξεις 
αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημιουργία 
και ισότητα θα έχουν το πραγματικό 
τους νόημα.

ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ: Λίγα λόγια για εμάς
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Ανακοίνωση της ανοιχτής ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
αναρχικών/αντιεξουσιαστών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για την 
κατάληψη ΠΙΚΠΑ
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2011
5η Ανακοίνωση
της ανοιχτής ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ αναρχικών/
αντιεξουσιαστών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
σε σχέση με:

τα γεγονότα που ακολούθησαν την εκκένωση της 
κατάληψης ΠΙΚΠΑ, την ποιοτική και ποσοτική 
αναβάθμιση της καταστολής και τους αποδέκτες της, 
και το ρόλο των ΜΜΕ
Χρονικό

Τετάρτη 16/02 
Πρωί:Δεκάδες μπάτσοι όλων των ειδών (ένστολοι 
και μη) μαζί με τον εισαγγελέα Ηρακλείου 
πραγματοποιούν επιχείρηση εκκένωσης στο κτήριο 
της κατάληψης ΠΙΚΠΑ, χωρίς να βρουν κάποιον 
μέσα. Κατά τη διάρκεια της εισβολής τους, πήραν 
σχεδόν ότι βρήκαν μέσα (βιβλία, εργαλεία, κλπ), 
ξήλωσαν τα πατζούρια και τα παράθυρα, και στη 
συνέχεια οι πόρτες κτίστηκαν με τσιμεντόλιθους, 
ενώ λίγο αργότερα η αντιτρομοκρατική παίρνει 
τους υπολογιστές που υπήρχαν στο κτήριο. Επίσης, 
έκοψαν την παροχή νερού στο γειτονικό πάρκο. 
Τρεις αλληλέγγυοι που φτάνουν στο σημείο για να 
δουν τι συμβαίνει συλλαμβάνονται και μεταφέρονται 
στη ΓΑΔΗ. Οι δυο αφήνονται χωρίς κατηγορίες, 
ενώ στον τρίτο απαγγέλλονται κατηγορίες για την 
κατάληψη του κτηρίου με στοιχεία που στερούνται 
οποιασδήποτε σοβαρότητας. Ο σύντροφος εκτός 
των πλημμεληματικών κατηγοριών για την κατάληψη 
(πιθανόν και άλλων, δεδομένου του ότι δεν έχει 
κλείσει ακόμα η δικογραφία), αντιμετωπίζει και 
δικαστήριο όπου η ΔΕΗ αξιώνει το ποσό των 10.500 
ευρώ για κλοπή ρεύματος και κατηγορίες για δήθεν 
φθορές στο κτήριο. Το σίγουρο είναι ότι αν κάποιοι 
έκαναν φθορές στο κτήριο, αυτοί είναι οι μπάτσοι, 
στην προσπάθεια να καταστήσουν το κτήριο μη-
λειτουργικό. Όσον αφορά το ρεύμα, το οποίο το 
θεωρούμε κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα της 
κάθε ΔΕΗ, έχουμε να πούμε ότι στα 6 χρόνια που το 
κτήριο ήταν εγκαταλελειμμένο, είχε κανονικά ρεύμα 
και οι λογαριασμοί από τη ΔΥΠΕ έμεναν απλήρωτοι. 
Η ΔΕΗ αποφάσισε και έκοψε την παροχή, μόνο όταν 
το κτήριο καταλήφθηκε.
Το ίδιο πρωί και λίγη ώρα μετά την εκκένωση 
περίπου 20 άτομα κινήθηκαν προς το κτήριο για 
να δουν τι συνέβη. Ακολούθησαν διαπληκτισμοί 
και σπρωξίματα με τους μπάτσους, ενώ αμέσως 
μετά, περίπου 70 σύντροφοι κατέλαβαν τη Δ.Υ.Π.Ε. 
Κρήτης (παράρτημα του υπουργείου υγείας). Κατά 
τη διάρκεια της και στο δρόμο έξω από αυτήν έγιναν 
κάποιες ακόμα μικροσυμπλοκές με ασφαλίτες και 
ΜΑΤ. Το μεσημέρι και μετά την απελευθέρωση και 
του τρίτου συντρόφου, η κατάληψη έληξε. 

Απόγευμα: Από τις 7 και μετά πραγματοποιείται 
συγκέντρωση 100 ατόμων η οποία και καταλήγει 
σε πορεία προς το ΠΙΚΠΑ. Από τη στιγμή που 
η πορεία φτάνει κοντά στην κατάληψη και 
μέχρι την οπισθοχώρηση των διαδηλωτών 
στα λιοντάρια, λαμβάνουν χώρα συγκρούσεις 
ανάμεσα στους διαδηλωτές και τα ΜΑΤ, με τελικό 
απολογισμό τέσσερις συλλήψεις στο σωρό, εκ 
των οποίων τουλάχιστον η μία συνοδεύτηκε 
από τον «απαραίτητο» ξυλοδαρμό από τους 
ένστολους γορίλες του Παπουτσή. Στους δυο 
από τους συλληφθέντες αποδίδονται βαρύτατες 
κατασκευασμένες κατηγορίες κακουργηματικού 
χαρακτήρα (απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 
μπάτσων, παραβάσεις σχετικά με εκρηκτικές ύλες) 
και από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουν έντονα το 
ενδεχόμενο της προφυλάκισης. Εκτός αυτών, και 
οι 4 κατηγορούνται (πάλι με μοναδικούς μάρτυρες 
ματατζήδες) με διάφορα «βαριά» πλημμελήματα 
(διατάραξη κοινής ειρήνης, αντίσταση, οπλοχρησία, 
διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, επικίνδυνη 
σωματική βλάβη).

Πέμπτη 17/02
Πρωί: Συγκέντρωση αλληλεγγύης περίπου 100 
ατόμων στους συλληφθέντες έξω από τα δικαστήρια. 
Στην πόλη από το πρωί επικρατεί κλίμα τρομοκρατίας 
με δεκάδες μπάτσους και ασφαλίτες να έχουν 
περικυκλώσει τα δικαστήρια. Οι συλληφθέντες 
παίρνουν προθεσμία μια μέρα, και κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς τους οι μπάτσοι επιτίθενται εντελώς 
απρόκλητα στον κόσμο με χημικά και ξύλο, 
δέχονται ωστόσο την απαραίτητη απάντηση και μετά 
από κάποιες ακόμα μικροσυμπλοκές το σκηνικό 
τελειώνει εκεί.

Απόγευμα: Κατάληψη-παρέμβαση στους 
τηλεοπτικούς σταθμούς ΚΡΗΤΗ TV και TV CRETA 
από συντρόφους την ώρα των κεντρικών δελτίων 
ειδήσεων, όπου διαβάστηκε κείμενο αλληλεγγύης 
στους τέσσερις συλληφθέντες και στον σύντροφο 
που διώκεται για την κατάληψη ΠΙΚΠΑ και έγινε 
κάλεσμα για την παγκρήτια πορεία της Παρασκευής. 

Παρασκευή 18/02 
Πρωί: Νωρίς το πρωί πραγματοποιείται κατάληψη 
στο Πταισματοδικείο Ηρακλείου από 50 περίπου 
συντρόφους, η οποία θα λήξει με πορεία προς τα 
δικαστήρια. Εκεί, από νωρίς μαζεύεται κόσμος, εν 
όψει της απόφασης για την προφυλάκιση ή όχι των 
δύο συλληφθέντων. Οι μπάτσοι και οι ασφαλίτες 
έχουν κατακλείσει το κέντρο, ενώ είναι προφανές 

ότι υπάρχει σχέδιο περικύκλωσης των αλληλέγγυων 
σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, αφού διμοιρίες 
υπάρχουν όχι μόνο μπροστά από τα δικαστήρια 
αλλά και πίσω από τους συγκεντρωμένους. Επίσης 
αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια των 
γεγονότων, μερίδα των μπάτσων (είτε ΜΑΤ, είτε 
ΔΙΑΣ, είτε ασφαλιτών) είναι κουκουλωμένοι. Λίγο 
πριν την έκδοση της απόφασης, ο εισαγγελέας 
απαιτεί διάλυση της συγκέντρωσης, απειλώντας ότι 
σε αντίθετη περίπτωση δεν θα βγάλει απόφαση εντός 
της ημέρας. Εν τέλει και αφότου η συγκέντρωση 
μεταφέρθηκε στα λιοντάρια, μετά από τη διαφωνία 
εισαγγελέα (που πρότεινε προφυλάκιση) και 
ανακριτή (που πρότεινε περιοριστικούς όρους: 
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία 
στους μπάτσους δυο φορές το μήνα και εγγυήσεις 
20.000 ευρώ στον καθένα), όλοι οι συλληφθέντες 
αφέθηκαν τουλάχιστον προσωρινά ελεύθεροι. Στις 
δύο συλληφθείσες με πλημμελήματα επιβλήθηκαν 
περιοριστικοί όροι και 3.000 ευρώ εγγύηση στην 
καθεμία, ενώ τελικά, στις 24/02 το δικαστικό 
συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του ανακριτή για 
τους κατηγορούμενους με κακουργήματα.

Απόγευμα: Πραγματοποιείται παγκρήτια πορεία 
από αναρχικούς-αντιεξουσιαστές και αλληλέγγυους 
(φοιτητικοί σύλλογοι, αριστεροί, κ.α.) στο κέντρο του 
Ηρακλείου ενάντια στην καταστολή, σαν απάντηση 
στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στις εισόδους της πόλης γίνονται 
έλεγχοι και προσάγονται σύντροφοι που έρχονται 
από άλλες πόλεις της Κρήτης. Το κλίμα, ο παλμός και 
ο όγκος της πορείας είναι εντυπωσιακός. Η πορεία, 
η οποία κατέληξε στην Κατάληψη Ευαγγελισμού, 
είναι μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καλέσει 
αναρχικοί στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.

Σχετικά με την Ποιοτική και Ποσοτική Αναβάθμιση 
της Καταστολής 
και τους Αποδέκτες της

Την ίδια στιγμή που το σύστημα παίρνει πίσω 
κοινωνικά κεκτημένα και κατακτήσεις του 
παρελθόντος και στέλνει σταδιακά στην εξαθλίωση 
ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, πετάει ένα-
ένα και τα δημοκρατικά του φτιασίδια, κινούμενο 
προς τον ολοκληρωτισμό. Είναι πλέον ξεκάθαρο 
ότι η στάχτη στα μάτια από τις υποσχέσεις για 
καταναλωτική «ευμάρεια» και κοινωνική ανέλιξη 
τελείωσε. Η συναίνεση στις κρατικές αποφάσεις 
αποσπάται πια μόνο με τη βία συνεπικουρούμενη 
από την προπαγάνδα των ΜΜΕ. Αποφάσεις που 
παρουσιάζονται ως μονόδρομος και κάθε φωνή 
ή πράξη αμφισβήτησης και αντίστασης πρέπει να 
απομονωθεί, να δυσφημιστεί και να παταχθεί. 
Δεν είναι τυχαίο που σχεδόν κάθε απεργία 
κηρύσσεται παράνομη και οι απεργοί απειλούνται 
με επιστράτευση και φυλάκιση αν δεν υπακούσουν. 
Επιπλέον, τα όρια ακόμα και της δικιάς τους 
αστικής νομιμότητας στενεύουν, όπως π.χ. με 
την ποινικοποίηση του κόσμου που αρνείται να 
πληρώσει διόδια και εισιτήρια στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς. 
Το καθεστώς τα παίζει όλα για όλα, προσπαθώντας 
να προλάβει τις κοινωνικές αναταραχές και 
να τις καταστείλει εν τη γενέσει τους. Γι αυτό 
αναβαθμίζει ποσοτικά και ποιοτικά το κατασταλτικό 
του οπλοστάσιο. Μερικά δείγματα αυτού είναι οι 
νέοι πιο απολυταρχικοί νόμοι και τρομονόμοι, ο 
πολλαπλασιασμός του αριθμού και της βιαιότητας 
των αστυνομικών δυνάμεων και οι ασκήσεις 
καταστολής πλήθους από στρατιωτικές μονάδες.
Ο νούμερο ένα αποδέκτης αυτής της αναβάθμισης 
είναι τα πιο ακηδεμόνευτα και ριζοσπαστικά 
κομμάτια της κοινωνίας και φτάνει σε οποιοδήποτε 
επιχειρεί να σηκώσει κεφάλι, ή μπορεί να το 
κάνει λόγω της κοινωνικής-ταξικής του θέσης. 
Η εκστρατεία στοχοποίησης και καταστολής του 
αναρχικού χώρου με διώξεις και προφυλακίσεις 
αγωνιστών κινείται σε αυτή τη λογική. Ξεκινώντας 
χρονικά από το σπίτι στο Χαλάνδρι που βαπτίστηκε 
«γιάφκα» και διώκτηκαν και προφυλακίστηκαν 
σύντροφοι με μοναδικά στοιχεία δαχτυλικά 
αποτυπώματα σε βιβλία, κηροπήγια και καπάκια 
τουαλέτας, και φτάνοντας στις προφυλακίσεις 
ανθρώπων για τους οποίους δεν κατονομάζεται 
καν «τρομοκρατική» ομάδα που να της αποδίδονται 
συγκεκριμένες ενέργειες. Έχουν ανοίξει το δρόμο 
στο να «δένουν» συντρόφους σε μια κόλλα 
χαρτί, χωρίς καν να τηρούν τα προσχήματα, 
ποινικοποιώντας συντροφικές-φιλικές σχέσεις και 
πολιτικά φρονήματα.
Αναφέρουμε ενδεικτικά την περίπτωση του Χρήστου 
Πολίτη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί επειδή η 
μηχανή του εθεάθη να κινείται μερικά τετράγωνα 
μακρύτερα από διαμέρισμα όπου βρέθηκε 
κρυμμένος οπλισμός. Επίσης, όπως κυνικά 
αναγράφεται στη δικαστική απόφαση, η Φαίη 
Μέγιερ προφυλακίστηκε γιατί: Πρώτον, ήπιε ένα 
ποτό με κάποιο γνωστό της που κατηγορείται για 
άγνωστη οργάνωση. 2) Είναι αναρχική και διαβάζει 
δημοσιευμένα ανατρεπτικά έντυπα, 3) αναφέρει 
τους φυλακισμένους αναρχικούς ως πολιτικούς 
κρατούμενους.

Κάποια Σχόλια για την Εκκένωση του ΠΙΚΠΑ & ότι 
Επακολούθησε

Η εκκένωση της κατάληψης του ΠΙΚΠΑ είναι 
η έκφραση της προαναφερόμενης κεντρικής 
κατασταλτικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Και 

αυτό γιατί οι καταλήψεις και τα πολιτικά στέκια 
αποτελούν απειλή για το καθεστώς. Είναι ορμητήρια 
κοινωνικού αγώνα που δρουν αδιαμεσολάβητα 
και αυτοοργανωμένα ενάντια στον εξουσιαστικό 
συρφετό και την εμπορευματοποίηση των πάντων. 
Προτάσσουν την πολιτική δράση ενάντια στην 
υποταγή, και τη συλλογικότητα ενάντια στην 
εξατομίκευση και την ιδιώτευση.
Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους 4 μήνες η 
κατάληψη ΠΙΚΠΑ δεν είχε την ίδια ζωντάνια με 
παλιότερα, πράγμα που την κατέστησε σχετικά 
εύκολο στόχο στις ορέξεις των τοπικών αρχόντων. 
Όμως, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε 
επέμβαση εκκένωσης είναι μια πράξη πολέμου 
από πλευράς του καθεστώτος που δεν πρέπει να 
μένει αναπάντητη, ούτε πρόκειται να αναχαιτίσει 
τη δράση μας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και η πορεία 
ενάντια στην καταστολή του ΠΙΚΠΑ το βράδυ της 
16ης Φλεβάρη, στη οποία συνελήφθησαν 4 άτομα 
στο σωρό και τους απαγγέλθηκαν ανυπόστατες 
κατηγορίες κακουργηματικού και πλημμεληματικού 
χαρακτήρα, μέσα από τις αντιφατικές καταθέσεις των 
μπάτσων. Μάλιστα, είχαν το θράσος να ασκήσουν 
μέχρι και μηνύσεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας 
(!).
Οι παράλογες και εξοργιστικές κατηγορίες, 
το αρχικό ενδεχόμενο προφυλάκισης και οι 
εξοντωτικοί περιοριστικοί όροι δείχνουν την 
αγωνιώδη προσπάθεια των διωκτικών αρχών να 
καταστείλουν παραδειγματικά τον «εσωτερικό 
εχθρό». Άλλωστε, η χρονική συγκυρία που επέλεξε 
η εξουσία να εκκενώσει την κατάληψη δεν είναι 
τυχαία, μία εβδομάδα πριν από την πανεργατική 
απεργία στις 23 Φλεβάρη.
Όμως, για μας η αλληλεγγύη στους συλληφθέντες 
περνά μέσα από την καθημερινή μας συλλογική 
δράση στους δρόμους, και αυτό θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε.

Λίγο (ακόμα) Μελάνι για το ρόλο των ΜΜΕ

Ο χαρακτηρισμός που δίδεται στα ΜΜΕ σήμερα ως 
τέταρτη εξουσία είναι απόλυτα εύστοχος. Πρόκειται 
για ένα καλοστημένο κύκλωμα καθωσπρεπισμού και 
σοβαροφάνειας, το οποίο προωθεί και αναπαράγει 
το λόγο και τα συμφέροντα των εξουσιαστών. Μέσα 
από την προπαγάνδα και τη διαστρέβλωση της 
πραγματικότητας αποπροσανατολίζουν την κοινή 
γνώμη, στοχοποιώντας ανθρώπους, ιδέες και 
κοινωνικούς χώρους. 
Την ίδια στιγμή που το σύστημα δείχνει το αληθινό 
του πρόσωπο, που οι θεσμοί και οι αξίες τις 
οποίες προτάσσει τίθενται υπό αμφισβήτηση 
και ενώ άνθρωποι καθημερινά αντιδρούν 
διεκδικώντας θεμελιώδη δικαιώματα, τα ΜΜΕ 
εκτελούν το ρόλο τους ως φερέφωνα της εξουσίας. 
Αποπροσανατολίζουν, τροφοδοτούν τον κοινωνικό 
κανιβαλισμό (μέσα από τα ιδεολογήματα της 
τάξης, ασφάλειας και εθνικής καθαρότητας) και 
συκοφαντούν κοινωνικούς αγώνες και αντιστάσεις.
Στο όνομα της τηλεθέασης και προς όφελος της 
άρχουσας τάξης, δημοσιοποιούν προσωπικά 
στοιχεία και φωτογραφίες αγωνιστών, εισβάλλουν 
στα σπίτια και τις ζωές όσων «απειλούν την εθνική 
τάξη και ασφάλεια», προτάσσοντας τη ρουφιανιά 
ως μέσο κοινωνικής αποδοχής και «εθνικής 
σωτηρίας».
Τα τοπικά καθεστωτικά μέσα δεν παρέκκλιναν 
καθόλου από τη συνήθη τακτική τους, καλύπτοντας 
τα γεγονότα στη λογική του θεάματος και προς 
τέρψιν του φιλοθεάμονος κοινού. Οι δημοσιογράφοι 
που βρέθηκαν σχεδόν αμέσως στην επιχείρηση 
εκκένωσης της κατάληψης ΠΙΚΠΑ, προκαλούσαν 
φραστικά τους αλληλέγγυους, και με κατεβασμένες 
αλλά αναμμένες τις κάμερες, προσπαθούσαν να 
τραβήξουν πλάνα στα μουλωχτά. Είχαν το θράσος 
να έρθουν και στην κατάληψη της ΔΥΠΕ λίγο 
αργότερα, πάλι για να προκαλέσουν ένταση και να 
τραβήξουν σχετικά πλάνα, αλλά δεν τους κάναμε τη 
χάρη. Επίσης, στο πλαίσιο του τηλεκανιβαλισμού 
δε δίστασαν να προβάλουν εικόνες με το πρόσωπο 
μιας από τις συλληφθείσες την ώρα που ήταν μέσα 
στα δικαστήρια.
Αντιστεκόμαστε στη μονομερή και ψευδή 
παρουσίαση της πραγματικότητας μέσα από 
τη σκοπιά του συμφέροντος των εξουσιαστών. 
Αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στο συμβατικό 
και κατασταλτικό παιχνιδάκι των ΜΜΕξημέρωσης 
και να συναινέσουμε στην παραποίηση των 
γεγονότων. Υπερασπιζόμαστε την αδιαμεσολάβητη 
επικοινωνία, το συμφέρον όσων αντιτάσσονται στα 
βρώμικα παιχνίδια της εξουσίας και αποφασίζουμε 
να ακουστεί η φωνή μας απαξιώνοντας αυτό 
το θεσμό. Καταλαμβάνουμε τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, δημιουργούμε τα 
δικά μας μέσα αντιπληροφόρησης, μέσα από 
διαδικασίες αυτοοργάνωσης, συνδιαμόρφωσης 
και αυτοδιαχείρισης, χωρίς «ειδικούς» και 
«καλοθελητές» να διαμεσολαβούν το λόγο μας.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!

Η εξουσία σίγουρα πήρε στην κατοχή της ένα κτίριο 
αλλά όπως πάντα δεν κατάφερε τίποτα παραπάνω. 
Αν ήθελε δηλαδή να φοβηθούμε μπροστά στο 
«αδιαμφισβήτητο» δέος της, τότε έκανε μια τρύπα 
στο νερό, γιατί αποκάλυψε για άλλη μια φορά 
το αποκρουστικό πρόσωπο της. Αν αυτό που 
ήθελε ήταν να τρομάξουμε και να αδειάσουμε τις 
καταλήψεις στο πρόσταγμα της, είναι γελασμένη 
γιατί εμείς από αυτή τη δοκιμασία βγήκαμε πιο 

δυνατοί και αποφασισμένοι για το δύσκολο δρόμο 
που έχουμε πάρει. Αν προσπαθούν οι άρχοντες και 
τα λοιπά τσιράκια τους να μας στοιβάξουν σε σπίτια 
κλουβιά, αποχαυνωμένους μπροστά στην TV και 
βυθισμένους στον καναπέ μας, τους υπενθυμίζουμε 
πως οι καταλήψεις δεν είναι τα ντουβάρια αλλά 
άνθρωποι που αυτοοργανώνονται και χτίζουν 
σχέσεις συντροφικότητας και αλληλεγγύης. 
Αυτό το κυνήγι μαγισσών που έχει ξεκινήσει τον 
τελευταίο καιρό όχι μόνο δεν μας καταστέλλει 
αλλά μας εξοργίζει. Είμαστε εδώ, δεν μπορείτε 
να μας εξαφανίσετε και θα υπερασπιστούμε τους 
ελεύθερους χώρους και οποιαδήποτε κατάληψη 
όπου και όποτε χρειαστεί. Αν το κράτος αποφασίσει 
μια μέρα πως οι καταλήψεις δεν πρέπει να 
υπάρχουν, αυτό που θα βρει μπροστά της είναι η 
έμπρακτη αντίσταση των «από κάτω», αυτή που 
κάνει την ιστορία να προχωράει.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΠΑΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

από Ανοιχτή Συνέλευση αναρχικών/
αντιεξουσιαστών Ηρακλείου Κρήτης
Eπικοινωνία : mail : saher@espiv.net / blog : htt-
ps://saher.espivblogs.net
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O Αναρχισμός είναι ένα ιδεολογικό, πολιτικό 
και κοινωνικό κίνημα. Ετυμολογικά προέρχεται 
από την ελληνική λέξη αρχή= εξουσία και το 
στερητικό α. Στην κυριολεξία αναρχία σημαίνει 
«χωρίς εξουσία».

Τι είναι με απλά λόγια η αναρχία;
Το αναρχικό σύστημα ιδεών όταν εφαρμόζεται 
σε μια κοινωνία, ονομάζεται αναρχία. Με τον 
όρo αυτό δε θέλουμε να αναφερθούμε σε 
καμιά συγκεκριμένη και λεπτομερή περιγραφή 
της “ιδανικής’’ κοινωνίας αλλά, απεναντίας, 
στα διάφορα στοιχεία που είναι κοινά σ΄ όλες 
τις ποικιλότροπες εκφάνσεις της αναρχικής 
“ουτοπίας’’, στις βασικές λειτουργίες και δομές 
της.

Μ΄αυτή την έννοια η αναρχία θεωρείται η 
κοινωνία όπου υφίσταται η πλήρης ε λ ε υ θ ε ρ 
ί α και ι σ ό τ η τ α. Γιατί, στην πραγματικότητα, η 
πρώτη είναι προϋπόθεση της δεύτερης.Δηλαδή, 
δεν μπορούν να υπάρξουν ελεύθερες σχέσεις 
παρά μόνο μεταξύ ίσων. Μ΄ άλλα λόγια, είναι 
η γενικευμένη εναλλακτική λύση ως προς τα 
ιεραρχικά πρότυπα της κοινωνίας.

Και τι θα γίνει αν αύριο ξημερώσει 
αναρχισμός;
Οι επιβαλλόμενες και αυστηρά πυραμιδοειδείς 
δομές της ιεραρχικής κοινωνίας αντικαθίσταται 
με μια λειτουργική πολυπλοκότητα ελεύθερων 
ομαδικών, κοινοτήτων, κολεκτίβων και κοινοβίων 
που επιδέχονται πάντα τροποποιήσεις. 
Ο καταναγκασμός του νόμου, αντικαθίσταται 
από την αμοιβαία συμφωνία, η εκμετάλλευση 
των εργαζομένων, αντικαθίσταται από την 
γενικευμένη αυτοδιεύθυνση, η ατομική ιδιοκτησία 
των μέσων παραγωγής, αντικαθίσταται με την 
κοινή κατοχή (ως προς τις κοινωνικές μορφές 
παραγωγής) και την ατομική κατοχή (ως προς τις 
ατομικές μορφές παραγωγής). 
Η συγκεντροποίηση της πολιτικής εξουσίας και 
του κράτους, αντικαθίσταται με την αποκέντρωση 
και την ομοσπονδιοποίηση, η αντιπροσώπευση, 
αντικαθίσταται με την άμεση δημοκρατία. 
Ο καταμερισμός της εργασίας, αντικαθίσταται με 
την ενοποιητική δημιουργική ολοκλήρωση της 
εργασίας, είτε είναι αγροτική είτε βιομηχανική, 
είτε είναι χειρονακτική είτε πνευματική. 
Η παθητικότητα των μαζών, ως υποταγμένων 
παραγωγών και εξαρτημένων καταναλωτών, 
αντικαθίσταται με τη δημιουργικότητα των 
κοινοτήτων και των ατόμων. Η κοινωνική 
ανισότητα, αντικαθίσταται με τη φυσική 
ποικιλομορφία μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης 
ισότητας. 
Η ηθική της υποταγής, της υπεκφυγής και 
του ψεύδους, αντικαθίσταται με την ηθική της 
ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Η.καταπίεση 
και η εμπορευματοποίηση των.αισθήσεων, 
αντικαθίσταται με την όλο χαρά απελευθέρωση 
της ανθρώπινης φύσης. 

Δηλαδή αναρχία δεν σημαίνει χάος 
και βία; 
Όχι!
Για να παραπέμψουμε στον Π.Κροπότκιν, 
Αναρχισμός είναι «το χωρίς-κυβέρνηση 
σύστημα σοσιαλισμού» (Αναρχισμός, σελ.46). 
Με άλλα λόγια, «η κατάργηση της εκμετάλλευσης 
και της καταπίεσης ανθρώπου από άνθρωπο, 
δηλαδή η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας 
(καπιταλισμός) και της κυβέρνησης.» (Ερρίκος 
Μαλατέστα, Προς τον Αναρχισμό, σελ. 75).

Ο Αναρχισμός, ως εκ τούτου, είναι η πολιτική 
θεωρία που επιδιώκει να δημιουργήσει 
μια κοινωνία που δεν θα έχει πολιτικές, 
οικονομικές ή κοινωνικές ιεραρχίες. Οι 
αναρχικοί υποστηρίζουν ότι η αναρχία, η 
απουσία εξουσιαστών, είναι μια βιώσιμη μορφή 
κοινωνικού συστήματος και έτσι εργάζονται για 
τη μεγιστοποίηση της ατομικής ελευθερίας και 
της κοινωνικής ισότητας. Βλέπουν τους στόχους 
της ελευθερίας και της ισότητας ως αμοιβαία 
αλληλοϋποστηριζόμενους. Με άλλα λόγια, στο 
διάσημο απόφθεγμα του Μπακούνιν: 
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι ελευθερία χωρίς 
Σοσιαλισμό σημαίνει ευνοιοκρατία και άδικία, 
και πως ο Σοσιαλισμός χωρίς ελευθερία είναι 

σκλαβιά και κτηνωδία» («Η Πολιτική Φιλοσοφία 
του Μπακούνιν, σελ. 269) 

Η ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών 
αποδεικνύει την άποψη αυτή. Η ελευθερία 
χωρίς την ισότητα είναι ελευθερία μόνο για τους 
ισχυρούς, ενώ η ισότητα χωρίς την ελευθερία 
είναι αδύνατη και νομιμοποιεί τη σκλαβιά. 

Μα τι θα πει δεν θα υπάρχουν 
αφεντικά;
Ενώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές 
αναρχισμού, υπήρξαν πάντοτε δύο κοινές θέσεις 
στον πυρήνα όλων τους –η εναντίωση στην 
κυβέρνηση και η εναντίωση στον καπιταλισμό. 
Όλοι οι αναρχικοί αντιλαμβάνονται το κέρδος, 
τον τόκο, το ενοίκιο ως τοκογλυφία (ως 
εκμετάλλευση) και έτσι εναντιώνονται σε αυτά και 
τις συνθήκες που τα δημιουργούν εξίσου με το 
να εναντιώνονται στην κυβέρνηση και το Κράτος. 

Επομένως ο αναρχισμός είναι η πολιτική θεωρία 
που προκαλεί την δημιουργία της αναρχίας, 
μιας κοινωνίας βασισμένης στο απόφθεγμα 
«χωρίς άρχοντες (κυρίαρχους, ηγεμόνες). 
Για να το επιτύχει αυτό «από κοινού με όλους 
τους σοσιαλιστές, οι αναρχικοί θεωρούν ότι 
έχει περάσει πλέον η εποχή της ατομικής 
ιδιοκτησίας γης, κεφαλαίων, μηχανημάτων, 
ότι είναι καταδικασμένη να εξαφανιστεί και ότι 
όλα όσα είναι αναγκαίο να παράγονται πρέπει 
να και πρόκειται να γίνουν κοινή ιδιοκτησία 
της κοινωνίας και η διαχείρισή τους θα γίνεται 
από κοινού από τους παραγωγούς του πλούτου. 
Ακόμα υποστηρίζουν ότι το ιδανικό της πολιτικής 
οργάνωσης της κοινωνίας είναι μια κατάσταση 
στην οποία οι λειτουργίες της κυβέρνησης έχουν 
μειωθεί στο ελάχιστο…(και) πως ο τελικός στόχος 
της κοινωνίας είναι η μείωση των λειτουργιών της 
κυβέρνησης μέχρι του σημείου να εκμηδενιστούν 
– δηλαδή, μέχρι του σημείου να υπάρξει μια 
κοινωνία χωρίς κυβέρνηση, μέχρι την αναρχία. 
(Π.Κροπότκιν. Op. Cit., p. 46) 

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ο αναρχισμός είναι 
κάτι περισσότερο από τα μέσα μιας ανάλυσης ή 
ένα όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας. Η βάση 
του βρίσκεται, επίσης, στην πάλη, στην πάλη 
των καταπιεσμένων για την ελευθερία τους. Με 
άλλα λόγια, παρέχει τα μέσα επίτευξης ενός 
νέου συστήματος βασισμένου στις ανάγκες των 
ανθρώπων, όχι στην εξουσία, ένα σύστημα το 
οποίο βάζει τον πλανήτη πάνω από τα κέρδη. 

Οι βασικές θέσεις του αναρχισμού: 
1. Κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στη γη, 
τις πρώτες ύλες και τα μέσα εργασίας:κανένας 
δεν θα εξασφαλίζει τα.μέσα επιβίωσης 
εκμεταλλευόμενος την εργασία των άλλων και 
όλοι, έχοντας εξασφαλίσει τα μέσα να παράγουν 
και να ζουν θα.είναι αληθινά.ανεξάρτητοι και 
σε θέση να συνενώνονται ελεύθερα για το κοινό 
συμφέρον τους και σύμφωνα με τις απόλυτα.
προσωπικές συμπάθειές τους. 

2. Κατάργηση της κυβέρνησης και κάθε 
εξουσίας, που φτιάχνει τους νόμους και τους 
επιβ άλλει στους άλλους: επομένως, κατάργηση 
των μοναρχιών, των δημοκρατιών, των.
κοινοβουλίων, των.στρατών, των αστυνομιών, 
των δικαστικών εξουσιών και κάθε θεσμού που 
κατέχει. Τα μέσα καταναγκασμού. 

3. Οργάνωση της κοινωνικής ζωής με βάση 
τις ελεύθερε ς ενώσεις και ομοσπονδίες των 
παραγωγών και των καταναλωτών, οι οποίες 
δημιουργούνται και τροποποιούνται σύμφωνα 
με τις επιθυμίες των μελών τους, βασίζονται στη 
γνώση και στην εμπειρία.και είναι απαλλαγμένες 
από κάθε καταναγκασμό που δεν απορρέει 
απ’τις φυσικές ανάγκες στις οποίες όλοι 
εκούσια υποτάσσονται εφόσον αποδέχονται τον 
αναπόφευκτο χαρακτήρα.τους. 

4. Εξασφάλιση των μέσων επιβίωσης, ανάπτυξης 
και ευημερίας για. τα παιδιά και όλους όσους 
αδυνατούν να τα εξασφαλίσουν από μόνοι τους.

5. Πόλεμος ενάντια στις θρησκείες και σ’όλα τα 
ψέματα, ακόμη κι αν καλύπτονται με τον μανδύα 
της επιστήμης. Επιστημονική διαπαιδαγώγηση 
για όλους ως το ανώτερο επίπεδο.

6. Πόλεμος ενάντια στον πατριωτισμό. Κατάργηση 
των συνόρων, συναδέλφωση όλων των λαών.

7. Αναδόμηση τής οικογένειας με τέτοιο τρόπο 
ώσ τε να απορρέει. από την πρακτική του έρωτα, 
ελεύθερου από κάθε νομικό δεσμό, από κάθε 
οικονομική και φυσική καταπίεση, από κάθε 
θρησκευτική προκατάληψη.

Αυτό είναι το ιδανικό μας.
(Ερρίκο Μαλατέστα, Ένα αναρχικό πρόγραμμα)

Τα βασικά ρεύματα του αναρχισμού
Αναρχοκολεκτιβισμός

Συνοπτικά ο κολεκτιβιστικός αναρχισμός 
(αναρχοκολεκτιβισμός) είναι μια μορφή 
άκρατου σοσιαλισμού (εξού και η άρνηση 
στη δικτατορία του προλεταριάτου), όπου 
κύρια στοιχεία της κοινωνικής οργάνωσης 
είναι η συλλογική κατοχή και διαχείριση των 
φυσικών πόρων και μέσων παραγωγής από 
κάθε κοινότητα, η έμφαση στο κοινωνικό 
καθήκον και η διανομή των παραγόμενων 
αγαθών στα άτομα αναλόγως με την εργασία 
που παρείχαν (μέσω ενός μισθολογικού 
συστήματος). Ο αναρχοκολεκτιβισμός στοχεύει 
στην εγκαθίδρυση της αναρχίας μέσω μίας 
κοινωνικής επανάστασης της εργατικής τάξης, 
η οποία θα καταργήσει τον καπιταλισμό. 
Απόρροια του αναρχοκολεκτιβισμού αποτελεί 
ο αναρχοκομμουνισμός, ο οποίος όμως δεν 
δέχεται καθόλου την ύπαρξη χρήματος ή 
μισθολογικού συστήματος.

Αναρχοκομμουνισμός

Φρονεί επίσης ότι τα μέσα παραγωγής (γαίες, 
εργοστάσια, μεγάλες επιχειρήσεις) πρέπει να τα 
κατέχουν και να τα διαχειρίζονται συνεργατικά 
εθελοντικές ομάδες στη βάση της άμεσης 
δημοκρατίας και της αμοιβαίας βοήθειας, 
συνήθως σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Όμως ο 
αναρχοκομμουνισμός αντιτίθεται ρητά όχι μόνο 
στην αστική ελευθερία της νομής, κατοχής και 
εκμετάλλευσης ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αλλά και 
στην ύπαρξη μισθολογικού συστήματος. Για τους 
αναρχοκομμουνιστές η διανομή των αγαθών στα 
άτομα πρέπει να γίνεται ελεύθερα αναλόγως με 
τις ανάγκες τους. Κύριος εκφραστής της θεωρίας 
αυτής ήταν ο Π. Κροπότκιν, ο οποίος επιχείρησε 
να τη στηρίξει επιστημονικά μελετώντας το 
εξελικτικό πλεονέκτημα που προσδίδουν στα 
μέλη μίας κοινότητας η αλληλοβοήθεια και η 
αλληλεγγύη.

Αναρχοσυνδικαλισμός

Αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στη 
Γαλλία, Ισπανία και την Ιταλία, ενώ επεκτάθηκε 
και σε άλλες χώρες. Αντιτίθεται στο κράτος, 
στην κοινοβουλευτική πολιτική πάλη και στα 
πολιτικά κόμματα, αλλά δίνει τον πρώτο ρόλο στα 
συνδικάτα και θεωρεί την απεργία βασική μέθοδο 
πάλης ενάντια στην αστική τάξη. Έτσι για τους 
αναρχοσυνδικαλιστές η ταξική πάλη συνήθως 
περιορίζεται στους χώρους εργασίας, μα όσον 
αφορά τον τελικό στόχο της αναρχικής κοινωνίας 
δεν διαφέρουν από τους αναρχοκολεκτιβιστές ή 
τους αναρχοκομμουνιστές. 

Πράσινος αναρχισμός

Η κριτική των πράσινων αναρχικών 
επικεντρώνεται κυρίως στους «οργανισμούς 
της εξουσίας» μέσα στην κοινωνία. Τέτοιοι 
οργανισμοί, για παράδειγμα, είναι: το κράτος, 
ο καπιταλισμός, η παγκοσμιοποίηση, η 
κτηνοτροφία, η πατριαρχία, η τεχνολογία ή / και 
η εργασία. Το κίνημα αυτό συνήθως υποστηρίζει 
την άμεση και αυτόνομη δράση, το σαμποτάζ, 
την εξέγερση, την επανασύνδεση με τη φύση 
και ιδίως τη βιοπεριοχή (π.χ. μία επικράτεια 
οικοκοινοτήτων με κοινό «οικολογικό πρότυπο»), 
ώστε να δημιουργηθεί σημαντική και πραγματική 
αλλαγή.

Μερικά παραδείγματα:
Ισπανική Επανάσταση 1936

Η Ισπανική Επανάσταση του 1936 αποτελεί το 

πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αναρχισμού 
στην πράξη. Οι εργαζόμενοι πήραν τα όπλα, 
κατέβηκαν στους δρόμους και πολέμησαν το 
στρατό και την κρατική χωροφυλακή. Ο στρατός 
είχε επαναστατήσει μια μέρα πριν σε μια 
προσπάθεια να ανατρέψει τη νεαρή δημοκρατία. 
Οι καταπιεσμένοι διεκδήκησαν τη γη, τα 
εργοστάσια, τους δρόμους, ζήτησαν για τους 
πάντες τα πάντα. Οι εκκλησίες λεηλατήθηκαν, 
το περιεχόμενο τους κάηκε, τα κτίρια, οι 
εφημερίδες και τα αυτοκίνητα καταλήφθηκαν 
και καλύφθηκαν με τα διακριτικά της CNT και 
της FAI (τα συνδικάτα αναρχικών), οι δικαστές 
εξεδιώχθησαν και αναρτήθηκαν αφίσες για 
να ενημερώσουν τους απλούς ανθρώπους, τα 
εργοστάσια και οι ιδιοκτήτες αναδιανεμήθηκαν 
και οι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν. Χωρίς 
θρησκείες, στρατό και αστυνομία, οι εργάτες και 
οι αγρότες πήραν τις ζωές στα χέρια τους.

Εscanda: μια διεθνής αντικαπιταλιστική 
κολλεκτίβα

Η Εσκάντα είναι μια αυτόνομη αντικαπιταλιστική 
κολλεκτίβα στην Ισπανία. Με έντονες οικολογικές 
ευαισθησίες, η Εσκάντα οργανώνει σεμινάρια 
κατασκευής ανεμογεννήτριας και καλλιεργεί το 
δικό της κήπο. Δεκτοί γίνονται και επισκέπτες, 
αρκεί να έχουν όρεξη για δουλειά και αντοχή στην 
έλλειψη ανέσεων που φαντάζουν τριτοκοσμικές 
στην καταναλωτική συνείδηση όσων δεν έχουν 
ζήσει σε παρόμοιο χώρο. Η Εσκάντα είναι ένας 
χώρος για την επικοινωνία μεταξύ ομάδων 
και ανθρώπων, δικτύων και κινημάτων• ένας 
χώρος για τη πράξη και το πειραματισμό όσων 
θέλουν να ζουν μαζί, δίχως εμπορικές σχέσεις 
και με οριζόντιες δομές. Η κοινή μας καταγωγή 
είναι τα αντιεξουσιαστικά, αντικαπιταλιστικά 
λαϊκά κινήματα, με έμφαση στο περιβάλλον. 
Δουλεύουμε για την οικολογική και συνεργατική 
παραγωγή των τροφίμων και της ενέργειας που 
καταναλώνουμε. Ωστόσο, δεν αρνούμαστε τη 
σύγχρονη τεχνολογία που η επιστήμη έχει κάνει 
διαθέσιμη. Μας αρέσει και ο κινηματογράφος 
και τα ηχοσυστήματα όπως και τα σπιτικά φαγητά 
που φτιάχνουμε!

Christiania: Αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα στην 
καρδιά της Ευρώπης!

Το 1970 μια ομάδα κατοίκων της πρωτεύουσας 
της Δανίας έριξε την περίφραξη μιας μεγάλης 
πράσινης έκτασης (84 εκτάρια στη δικαιοδοσία 
του Υπ. Άμυνας) που χωρίζεται από την υπόλοιπη 
Κοπεγχάγη με ένα κανάλι. Το μέρος γέμισε 
γρήγορα από εκατοντάδες άστεγους, χίπηδες 
και μέλη εναλλακτικών κοινοτήτων. Η αστυνομία 
δεν κατάφερε να απομακρύνει τους καταληψίες. 
Το θέμα έφτασε στη Βουλή κι η Κριστιάνια 
απέκτησε αποδοχή και υπόσταση ως «κοινωνικό 
πείραμα» το 1972, καταλήγοντας σε συμφωνία 
με το Υπ. Άμυνας για την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος και νερού στους κατοίκους, που θα 
αναλάμβαναν με τη σειρά τους τη συντήρηση 
των υπαρχόντων πέτρινων κτιρίων (τα οποία 
μεταμορφώθηκαν σε κατοικίες, κοινά λουτρά, 
νηπιαγωγεία, σιδεράδικα, μαγαζιά, αίθουσες 
εκδηλώσεων). Οι κάτοικοι της Κριστιάνιας 
ορίζουν οι ίδιοι τα της πόλης τους μέσω ανοιχτών 
συνελεύσεων και παίρνουν τις αποφάσεις με 
ομοφωνία. Δίνουν στο Κοινό Ταμείο ενοίκιο από 
το οποίο πληρώνονται τα τέλη στο κράτος αλλά 
και τα έξοδα υποδομών της Κριστιάνιας. Δεν 
υπάρχει αστυνόμευση -απλά όποιος δεν τηρεί 
τους κανόνες, αποβάλλεται από την κοινότητα: 
Όχι βία, όχι όπλα, όχι σκληρά ναρκωτικά, όχι 
αυτοκίνητα, όχι οικονομική εκμετάλλευση των 
κατοικιών.

Βιβλιογραφία:
Το αλφαβητάρι του αναρχισμού – Alexander 
Berkman

Θεός και Κράτος – Michael Bakunin

Η Αναρχική ηθική – Peter Kropotkin

H κατάκτηση του ψωμιού – Peter Kropotkin

Οι Αναρχικοί – James Joll

Ο ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ Για αρχάριους!
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Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης 
είναι έργο της ίδιας (Καρλ Μάρξ) 

Η φετεινή πρωτομαγιά έχει κομβική σημασία 
για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, 
καθώς η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που 
συντελείται, καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
ενότητας και αγώνα των εργαζόμενων, 
όχι μόνο για προάσπιση των κεκτημένων 
τους αλλά και για τη επιβίωση τους. Έτσι 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε τα τελευταία 
χρόνια , η πρωτομαγιά έρχεται να μας θυμίσει 
ότι δεν είναι μια απλή μέρα μνήμης  και τιμής 
των εργατικών αγώνων και θυσιών, αλλά 
εφαλτήριο πάλης και αντίστασης απέναντι στα 
αντεργατικά μέτρα των κυρίαρχων.

Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν κράτος, 
κόμματα και αφεντικά στην κύπρο ότι η κρίση 
δεν μας έχει επηρεάσει, η προπαγάνδα τους 
και η εικόνα της ψεύτικης ευημερίας που μας 
πουλάνε, γκρεμίζεται μπροστά στη σκληρή 
πραγματικότητα.

Η υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση που δήθεν 
υπερασπίζεται τα εργατικά συμφέροντα, μας 
έχει
φέρει στο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και 
ακρίβειας, ενώ φορτώνει συνεχώς φόρους 
τον λαό, τη ίδια ώρα που χαρίζει δις σε 
τράπεζες και εκατομμύρια σε ξενοδόχους και 
κεφαλαιοκράτες.
Από τη άλλη η αντιπολίτευση ακόμα πιο 
αντιδραστική και επιθετική απέναντι στους 
εργαζoμένους, απαιτεί να πληρώσουν αυτοί 
τα ελλείματα, πιέζοντας συνεχώς για μειώσεις 
μισθών και ιδιωτικοποιήσεις. Μάλιστα στη 
βουλή έχουν καταψηφίσει και αποτρέψει έτσι, 
τη εφαρμογή μέτρων ακόμα και ελάχιστης 
φορολόγησης του πλούτου όταν το επιχείρησε 
η κυβέρνηση.

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν 
τίποτα ούτε από τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, καθώς ο ολοκληρωτικός έλεγχος 
τους από τις κομματικές γραφειοκρατίες, τις 
έχουν μετατρέψει σε κομματικά όργανα όπου οι 
βολεμένες ηγεσίες προωθούν τον πελατειακό 
και ξεπουλημένο διαχειριστικό συνδικαλισμό, 
που συνήθως συμβιβάζεται ή ακόμα και 
ταυτίζεται με τα εργοδοτικά συμφέροντα. 

Ενίοτε αυτός ο συνδικαλισμός παίρνει και 
χαρακτήρα κυβερνητικό, υποτασσόμενος 
πλήρως στην κρατική πολιτική, ανάλογα 
με το ποιο ή ποια κόμματα βρίσκονται στην 
κυβέρνηση (σήμερα αυτό τον ρόλο έχει η πεό, 
αύριο μπορεί να τον έχει ξανά η σεκ όπως και 
παλιότερα και πάει λέγοντας)
Σήμερα η κυβέρνηση μαζί με τις δυνάμεις 
του κεφαλαίου και με τη συναίνεση της 
αντιπολίτευσης, έχουν βάλει στο στόχαστρο 
τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα 
εξαγγέλοντας μειώσεις μισθών και απολύσεις. 
Στα πλαίσια αυτά γίνεται μια προσπάθεια 
να ενοχοποιηθούν αυτοί για τη κρίση 
παρουσιάζοντας τους ως προνομιούχους 
ώστε να περάσει ανώδυνα η πολιτική της 
κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 

τομέα (που ασφαλώς πολλοί είναι σε χειρότερη 
κατάσταση) δεν πρέπει να ξεγελιούνται από 
αυτή τη προπαγάνδα. Αν γίνουν μειώσεις 
στο δημόσιο τα λεφτά δε θα πάνε ούτε στη 
παιδεία ή την υγεία, ούτε σε συντάξεις ή 
ασφαλίσεις αλλά για να πληρωθούν υπέρογκα 
τοκοχρεολύσια στις τράπεζες!
Κανένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα 
δε θα κερδίσει κάτιαν κοπούν οι μισθοί 
στο δημόσιο. Οι εργαζόμενοι όπου κι αν 
δουλεύουν, έχουν να κερδίσουν μόνο αν 
ενωθούν ενάντια σε αυτούς που θέλουν να 
τους ισοπεδώσουν.
Επίσης πρέπει να πέσει στο κενό η 
μεθοδευμένη προσπάθεια οργανώσεων της 
άκρας δεξιάς σε συνεργασία και με διάφορα 
κόμματα, να στοχοποιηθούν οι μετανάστες ως 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΑΞΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
υπεύθυνοι για τη ανεργία και εγκληματικότητα, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει έξαρση του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας με επιθέσεις 
εναντίων των μεταναστών από νεοφασίστες 
όπως έγινε στη λάρνακα. Όλα αυτά γίνονται 
για να αποπροσανατολιστεί ο κόσμος και 
αντί να αντιδράσει απέναντι στις πολιτικές 
κυβέρνησης και ευρωπαικής ένωσης, να 
στραφεί ενάντια στο πιο καταπιεσμένο και 
εξαθλιωμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, που 
είναι οι μετανάστες. Κύπριοι και ξένοι εργάτες 
πρέπει να παλέψουν μαζί για ίσα δικαιώματα 
και κατακτήσεις, η ενότητα είναι ο μόνος 
τρόπος να έχουν αντίκρυσμα οι αγώνες τους.

Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι πρέπει να γυρίσουν 
την πλάτη σε όλους αυτούς που τους 
εκμεταλλεύονται και να πάρουν τη κατάσταση 
στα χέρια τους, να αυτοοργανωθούν 
παλεύοντας για τις ανάγκες τους. Για να γίνει 
αυτό πρέπει να δημιουργηθούν σωματεία 
βάσης που θα λειτουργούν αμεσοδημοκρατικά 
με γενικές συνελεύσεις και θα έχουν ταξική 
σύνθεση, δε θα έχουν θέση εκεί κομματικά 
στελέχη ή αφεντικά. Σωματεία που δε θα 
προωθούν μόνο αιτήματα για τον κλάδο τους 
αλλά θα αποτελούν διαφωτιστικό όργανο για 
τη πολιτική και κοινωνική αυτομόρφωση των 
μελών τους.

Μπορούμε να περάσουμε στη αντεπίθεση, 
να νκήσουμε. Δεν έχουμε ανάγκη από 
κανένα, μόνο τις δικές μας δυνάμεις και τη 
αλληλεγγύη μεταξύ μας. Χωρίς αφεντικό, 
χωρίς αρχηγό, χωρίς γραφειοκράτη, χωρίς 
θεσμικό συνδικαλιστή που μας πουλά και μας 
αγοράζει, χωρίς όλους αυτούς, η κοινωνία 
μπορεί να μεταμορφώσει τον ίδιο της τον 
εαυτό σε μια νέα κατάσταση όπου θα εκλείψει 
η εκμετάλλευση και
καταπίεση, θα αναβλύσει η ελευθερία σε όλα 
τα επίπεδα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΩΡΑ 10:00

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΤΑΞΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

φωτο: Ανεξάρτητη Πρωτομαγιά, Κύπρος 2008, πανώ Αυτόνομης Δράσης Αντιεξουσιαστών

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΗ ΤΑΞΙΚΗ
Κείμενο των αδέσποτων για την πρωτομαγιά

Η σημερινή κοινωνική τάξη πραγμάτων 
βασίζεται στη ληστεία των μη-ιδιοκτητών 
από μέρους των ιδιοκτητών, οι καπιταλιστές 
εξαγοράζουν το μόχθο των φτωχών 
προσφέροντας μισθούς που αρκούν μονάχα 
για την επιβίωση, απορροφώντας ολόκληρη 
την υπεραξία… Μ’ αυτό τον τρόπο, ενώ οι 
φτωχοί στερούνται ολοένα και περισσότερο τις 
δυνατότητες εξέλιξης, οι πλούσιοι θησαυρίζουν 
ληστεύοντας ολοένα και περισσότερο
 
-Απόσπασμα από την «πλατφόρμα της 
Διεθνούς» Εφημερίδα του Σικάγου 1886-

Εδώ και 1 περίπου χρόνο βιώνουμε όλοι 
μας μια άνευ προηγουμένου επίθεση.  Οι 
απολύσεις να αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς 
καθημερινά , τα τετραήμερα με μειωμένες 
αποδοχές, οι ατομικές συμβάσεις εργασίας 
με μισθούς πείνας, οι απειλές για περικοπές 
στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων, το 
«αν θέλεις» του αφεντικού, οι περικοπές των 
υπερωριών, η απλήρωτη για μήνες εργασία  
κ.α. Όλα αυτά αποτελούν καθημερινότητα για 
όσους είτε ως άνεργοι, είτε ως  εργαζόμενοι 
–μαύροι, ελαστικοί, σταθεροί, μόνιμοι,  δεν 
έχουν άλλη επιλογή από το να πουλήσουν 
φτηνά  την εργασία τους για να ζήσουν.
Παράλληλα οι επίσημες συντεχνίες 
εργατών  βλέπουν απαθείς όσα συμβαίνουν 
στο εργασιακό χώρο  και ως δεκανίκι 
του συστήματος προσπαθούν με γελοία 

επιχειρήματα να καταπραΰνουν την αδικία και 
την εκμετάλλευση που περνούν οι εργαζόμενοι 
και  δεν έχουν  καλέσει ούτε σε μια απεργία 
διαρκείας προσπαθώντας να εκτονώσουν 
την κοινωνική οργή με ασύνδετες και χωρίς 
κόστος απεργιακές κινητοποιήσεις, είτε 
κάνοντας τα στραβά τα μάτια αφού βολεύονται 
με την εισφορά από το αφεντικό που περνούν .
Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες  η 
δημιουργία  εργατικών και ταξικών  αγώνων 
από τους  ίδιους  τους καταπιεσμένους είναι 
επιτακτική ανάγκη. Έτσι, ως αντιστεκόμενοι 
σε κάθε μέτωπο που ανοίγουν οι κυρίαρχοι 
και έχοντας στόχο τη συνολική ανατροπή 
του πολιτικό–οικονομικού συστήματος, ενός 
συστήματος που στηρίζεται και διαιωνίζει  
την ανισότητα, την εκμετάλλευση και την 
καταπίεση της κοινωνίας, δεν θα μπορούσαμε 
παρά να είμαστε εχθρικοί και προς κάθε 
πολιτικό θεσμό που το στηρίζει.
Χωρίς, λοιπόν, να έχουμε αυταπάτες για το 
διαχειριστικό και διαμεσολαβητικό ρόλο 
κομμάτων και συντεχνιών , προτάσσουμε 
τη ρήξη απέναντι σε κάθε τέτοια λογική 
χειραγώγησης, την αντίσταση και το σαμποτάζ 
στους σχεδιασμούς του κράτους και των 
αφεντικών, την αλληλεγγύη των ντόπιων και 
ξένων προλετάριων, εργατών και ανέργων, 
ως όπλο απέναντι στην εξατομίκευση που 
παράγει συνενοχή και συναίνεση στα σχέδια 
των αφεντικών, και την αυτοοργάνωση των 
αντιστάσεων μέσα στους χώρους δουλειάς, σε 
κάθε κοινωνικό χώρο, στους δρόμους…

Οι φωτογραφίες είναι από τα αναρχικά μπλοκ 
στην πρωτομαγιάτικη πορεία, στην Αθήνα, την 
πρωτομαγιά του 2010.
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Αφιέρωμα: η ιστορία της μαύρης σημαίας (Μέρος Β’)

Η μαύρη σημαία και η ιστορία της
(Το κείμενο που ακολουθεί είναι το δεύτερο μέρος, 

συνέχεια από το πρώτο τεύχος).

Η μαύρη σημαία ως συμβολισμός της άρνησης

Υπάρχει μια πιθανή φιλοσοφική λογική πίσω απ’ τη 
χρήση του μαύρου χρώματος. Ένας ακόμη λόγος 
για τον οποίο οι αναρχικοί έκαναν στροφή προς την 
μαύρη σημαία θα μπορούσε να είναι λόγω της φύσης 
του μαύρου χρώματος ως συμβόλου της «άρνησης». 
Πολλοί απ’ τους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με αυτό 
το θέμα αναφέρθηκαν στο γεγονός.

Ο Χάουαρντ. Τζ. Έλρικ, για παράδειγμα, αναφέρει πως 
το μαύρο «είναι μια απόχρωση της άρνησης. Η μαύρη 
σημαία είναι η άρνηση όλων των υπόλοιπων σημαιών». 
(«Ανακαλύπτοντας και πάλι την αναρχία», σελ 31).

Ως σύμβολο της άρνησης, η μαύρη σημαία, ταιριάζει 
καλά με ορισμένες από τις ιδέες του Μπακούνιν – 
ιδιαίτερα σε σχέση με τις απόψεις του σχετικά με την 
πρόοδο. Καθώς ήταν επηρεασμένος από τον Χέγκελ, 
ο Μπακούνιν αποδέχθηκε την διαλεκτική μέθοδο του 
Χέγκελ, αλλά έδινε πάντοτε έμφαση στο ότι η αρνητική 
πλευρά ήταν η εσωτερική κινητήρια δύναμη (βλ. την 
εισαγωγή του Ρόμπερτ Μ. Κάλτερ στο «Βασικές γνώσεις 
για τον Μπακούνιν»). Έτσι ορίζει την πρόοδο ως την 
άρνηση της αρχικής θέσης (για παράδειγμα στο «Θεός 
και Κράτος» γράφει πως «κάθε εξέλιξη ενέχει την 
άρνηση του σημείου απ’ όπου ξεκινά», σελ. 48).

Τι καλύτερο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις 
δραστηριότητες των αναρχικών από ένα σύμβολο που 
θα αρνείται όλες τις υπόλοιπες σημαίες, από αυτή την 
άρνηση που θέλει να προσδιορίσει την κίνηση προς μια 
ελεύθερη μορφή κοινωνικής ζωής;

Έτσι η μαύρη σημαία θα συμβόλιζε την άρνηση της 
υπάρχουσας κοινωνίας και όλων των υπαρχόντων 
κρατών και θα έστρωνε το δρόμο για μια νέα κοινωνία, 
μια ελεύθερη κοινωνία. Παρ’ όλ’ αυτά, το αν αυτός ήταν 
ένας παράγοντας στην υιοθέτηση της μαύρης σημαίας, 
ή απλώς μια σύμπτωση, δεν μπορούμε να το πούμε με 
βεβαιότητα αυτή τη στιγμή.

Υπάρχει ακόμη μια ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ της 
μαύρης σημαίας και των πειρατών. Σύμφωνα με μια 
ανεπιβεβαίωτη μαρτυρία, η Λουίζ Μισέλ ενώ ήταν στην 
κορυφή των μαχόμενων γυναικών στη διάρκεια της 
Παρισινής Κομμούνας του 1871, ενδέχεται να ανέμισε 
την σημαία των πειρατών (δηλ. μία μαύρη σημαία με 
νεκροκεφαλή και δύο σταυρωτά κόκαλα στη βάση της 
νεκροκεφαλής).

Όμως ο συσχετισμός μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα. 
Οι πειρατές θεωρούνταν αντάρτες, ελεύθερα πνεύματα 
και συχνά ανελέητοι δολοφόνοι. Μολονότι υπήρχαν 
πολλές διαφορές ανάμεσα στις εκάστοτε καταστάσεις, 
πολλοί απ’ αυτούς είχαν έναν εκλεγμένο καπετάνιο 
του πειρατικού πλοίου. Σε κάποιες περιπτώσεις ο 
καπετάνιος δεν ήταν καν άντρας, πράγμα ιδιαίτερα 
ασυνήθιστο για την εποχή. Ο ή η καπετάνιος-ισσα 
«υπόκειντο σε άμεση ανάκληση» και η ζωή σε ένα 
πειρατικό πλοίο ήταν σίγουρα πιο ελεύθερη από τη ζωή 
στα πλοία του Βρετανικού, Αμερικανικού ή Γαλλικού 
στόλου – και φυσικά από τη ζωή σε κάποιο εμπορικό 
πλοίο.

Για τους πειρατές, η μαύρη σημαία ήταν σύμβολο του 
θανάτου και αυτό δηλωνόταν από τη νεκροκεφαλή και 
τα δύο σταυρωτά κόκαλα στη βάση της. Ένα σύμβολο 
που σήμαινε «Παραδόσου ή πέθανε!» Σκοπός του ήταν 
να τρομοκρατήσει τα θύματα, ώστε να παραδοθούν 
χωρίς να υπάρξει μάχη. Λειτουργούσε σε ένα σημαντικό 
βαθμό, όπως ο στρατός του Τζέγκινς Χαν.

Πολλοί άλλοι υιοθέτησαν ακόμη την μαύρη σημαία 
σαν σύμβολο που σήμαινε «Παραδόσου ή πέθανε!» 
Ένας ομόσπονδος αξιωματικός ονόματι Κουάντριλ, στη 
διάρκεια του Αμερικάνικου εμφυλίου πολέμησε με τη 
μαύρη σημαία. Ήταν γνωστός για το ότι δεν έδειχνε 
καθόλου οίκτο στους εχθρούς, όπως και δεν περίμενε 
καθόλου οίκτο απ’ αυτούς. Επίσης ο στρατηγός Σάντα 
Άννα του Μεξικό ήταν ένας ακόμη που κρατούσε τη 
μαύρη σημαία. Ακόμη και στο Άλαμο την ανέμισε. 
Συμπορευόμενος με τη μαύρη σημαία έβαζε τους 
σαλπιγκτές του να παίζουν ένα εμβατήριο που 
λεγόταν «Deguello», που σήμαινε «δεν θα υπάρξουν 
αιχμάλωτοι».

Η χρήση αυτή της μαύρης σημαίας αναπαράχθηκε από 
τους αμερικάνους αναρχικούς της Μαύρης Διεθνούς. 
Ενώ «θεωρείτο στους αναρχικούς κύκλους ως το 
σύμβολο του θανάτου, της πείνας και της εξαθλίωσης 
θεωρούνταν ακόμη ως το σύμβολο της εκδίκησης» και 
σε μια εργατική πορεία στο Σινσιννάτι τον Ιανουάριο 
του 1885 θεωρήθηκε περαιτέρω ως η σημαία της 
αδιαλλαξίας της εργατικής τάξης, όπως μαρτυρούν και 
οι αναγραφόμενες λέξεις «Καθόλου Οίκτος». (Ντόναλντ 
Σ. Χότζες, «Ο Κομμουνισμός του Σαντίνο», σελ. 21, βλ. 
επίσης Άβριτς, σελ. 82)

Ενώ ο Χάαν, ο Κουαντρίλ και ο Στρατηγός Σάντα Άννα 
δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την αναρχία, οι 
πειρατές απ’ την άλλη αποτελούν μια πιο περίπλοκη 
περίπτωση. Τους θεωρούσαν αντάρτες. Αντάρτες 
χωρίς κράτος, που δεν ήταν υποταγμένοι σε κανένα 
νόμο εκτός απ’ τους νόμους που οι ίδιοι θέσπιζαν 
αυτοσχεδιάζοντας μεταξύ τους. Φυσικά, οι πειρατές 
δεν ήταν συνειδητοποιημένοι αναρχικοί, και συχνά 
ενεργούσαν σαν βάρβαροι. Όμως αυτό που είναι 

σημαντικό, είναι το πώς τους έβλεπαν οι άλλοι. Το 
σύμβολό τους ήταν η ενσάρκωση της εξέγερσης και το 
πνεύμα ανυπακοής και εξέγερσης. Οι άρχουσες τάξεις 
τους μισούσαν.

Αυτό το τελευταίο γεγονός και μόνο μπορεί να ήταν 
αρκετό για τους πεινασμένους και τους ανέργους, ώστε 
να σηκώσουν μια μαύρη σημαία σε μια εξέγερση. 
Μάλιστα, πολύ εύκολα κάποιος έβρισκε ένα κομμάτι 
κόκκινο η μαύρο ύφασμα στην εξέλιξη τέτοιων 
συνθηκών. Το να βρει κανείς το υλικό ήταν εύκολο. 
Το να ζωγραφίσουν όμως ένα περίπλοκο σύμβολο 
χρειάζονταν χρόνο. Έτσι, μια αυτοσχέδια σημαία που 
υψώνονταν σε μια εξέγερση μάλλον ήταν μονόχρωμη.

Είναι κατανοητό, λοιπόν, γιατί η μαύρη σημαία ανέμιζε 
χωρίς τη νεκροκεφαλή και τα δύο σταυρωτά κόκαλα 
στη βάση της, καθώς ήταν αναγκαία αλλαγή σε μια 
εξέγερση.

Σχετικά τώρα με την μαύρη σημαία, ο Χάουαρντ 
Έλρικ έχει ένα φοβερό κείμενο στο βιβλίο του 
«Ανακαλύπτοντας και πάλι την Αναρχία».

Αξίζει να το αναφέρουμε:

Γιατί η σημαία μας είναι μαύρη;

«Το μαύρο είναι μια απόχρωση της άρνησης. Η μαύρη 
σημαία είναι η άρνηση όλων των υπόλοιπων σημαιών. 
Είναι η άρνηση του έθνους που βάζει το ανθρώπινο 
γένος να πολεμά ενάντια στον εαυτό του και αρνείται 
την ενότητα όλων των ανθρώπων. Το μαύρο είναι θυμός 
και οργή για όλα τα φρικιαστικά εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας που έγιναν στο όνομα της υποταγής σε 
κάποιο κράτος. Το μαύρο είναι θυμός και οργή για την 
προσβολή της νοημοσύνης του ανθρώπου που ενέχεται 
στους ισχυρισμούς, στις υποκρισίες και τις απάτες των 
κυβερνήσεων…

Το μαύρο είναι ακόμη το χρώμα του πένθους, η 
μαύρη σημαία που ακυρώνει την έννοια του έθνους, 
θρηνεί για το χαμό των εκατοντάδων εκατομμυρίων 
δολοφονημένων στους πολέμους, επεκτατικούς και 
εμφύλιους, για την μεγαλύτερη δόξα και σταθερότητα 
κάποιου κράτους. Θρηνεί για όσους τους κλέβουν 
την εργασία μέσω της φορολόγησης για να πληρωθεί 
η σφαγή και η καταπίεση άλλων ανθρώπων. Θρηνεί 
όχι μόνο για το θάνατο του σώματος αλλά και για 
το σακάτεμα της ψυχής κάτω από αυταρχικά και 
ιεραρχικά συστήματα. Θρηνεί για τα εκατομμύρια 
εγκεφαλικά κύτταρα που νεκρώνονται χωρίς ούτε μια 
ευκαιρία να φωτίσουν τον κόσμο. Είναι το χρώμα του 
απαρηγόρητου θρήνου.

Όμως το μαύρο είναι και όμορφο. Είναι το χρώμα της 
θέλησης και του σκοπού, της αποφασιστικότητας, της 
δύναμης, ένα χρώμα με το οποίο όλα τα υπόλοιπα 
αποσαφηνίζονται και καθορίζονται. Το μαύρο είναι η 
μυστηριώδης αγκαλιά της βλάστησης, της γονιμότητας, 
το γόνιμο έδαφος στο οποίο πάντοτε ξεπηδά, 
ανανεώνεται και αναπαράγεται η νέα ζωή μέσα στο 
σκοτάδι. Ο κρυμμένος σπόρος μέσα στο έδαφος, το 
παράξενο ταξίδι του σπέρματος, η μυστική ανάπτυξη 
του εμβρύου στη μήτρα, όλ’ αυτά που περιβάλλει και 
προστατεύει το σκοτάδι.

Έτσι το μαύρο είναι άρνηση, είναι θυμός, είναι οργή, 
είναι θρήνος, είναι ομορφιά, είναι ελπίδα, είναι η 
περίθαλψη και η προστασία νέων μορφών ανθρώπινης 
ζωής και σχέσης επάνω στη γη και με τη γη. Η μαύρη 
σημαία σημαίνει όλα τα παραπάνω.

Είμαστε περήφανοι που την κρατάμε, λυπούμαστε 
που αναγκαζόμαστε να το κάνουμε, και προσμένουμε 
την ημέρα που ένα τέτοιο σύμβολο δεν θα είναι πια 
απαραίτητο».
 

Γιατί χρησιμοποιείται η μαυροκόκκινη σημαία

Η μαυροκόκκινη σημαία έχει συνδεθεί με την αναρχία 
εδώ και κάμποσο καιρό. Ο Μ. Μπούκτσιν ανάγει την 
γέννησή της στην Ισπανία:

«Η παρουσία των μαύρων σημαιών μαζί με τις κόκκινες 
έγινε ένα χαρακτηριστικό των αναρχικών διαδηλώσεων 
σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Με την ίδρυση της 
CNT (το 1910), μια σημαία η οποία ήταν χωρισμένη 
διαγώνια και η μισή ήταν μαύρη και η άλλη μισή ήταν 
κόκκινη, υιοθετήθηκε και χρησιμοποιήθηκε κυρίως 
στην Ισπανία», («Οι Ισπανοί Αναρχικοί», σελ. 57).

Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν πολλά στοιχεία που 
υποδηλώνουν, ότι η μαυροκόκκινη σημαία διαδόθηκε 
και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα σε όσες είχαν στενούς 
δεσμούς με την Ισπανία (όπως άλλες λατινόφωνες 
χώρες). Για παράδειγμα, στη διάρκεια των «Δύο 
κόκκινων χρόνων», στην Ιταλία που κορυφώθηκαν με 
τις καταλήψεις εργοστασίων του 1920, η μαυροκόκκινη 
σημαία υψώθηκε από εργάτες στη διάρκεια της 
εξέγερσης, (Γκουίν Α. Γουίλλιαμς, «Προλεταριακή 
Τάξη», σελ. 241).

Παρόμοια, ο Αύγουστος Σαντίνο, ο ριζοσπάστης 
αγωνιστής που πολέμησε για την απελευθέρωση της 
Νικαράγουα εμπνεύστηκε τόσο πολύ από το παράδειγμα 
των μεξικάνων αναρχοσυνδικαλιστών, στη διάρκεια της 
Μεξικάνικης Επανάστασης, ώστε έβαλε ως βάση της 
σημαίας του κινήματός του τη μαυροκόκκινη σημαία 
(η σημαία των Σαντινίστας αντί να είναι χωρισμένη 

διαγώνια, είναι χωρισμένη οριζόντια).

Όπως αναφέρει ο ιστορικός Ντόναλντ Σ. Χότζεζ, 
η «μαυροκόκκινη σημαία του Σαντίνο είχε 
αναρχοσυνδικαλιστικές ρίζες, καθώς την είχαν 
εισαγάγει στο Μεξικό ισπανοί μετανάστες». 
Αναμενόμενο ήταν να θεωρηθεί η σημαία του ως «η 
σημαία των εργατών που συμβόλιζε τον αγώνα τους για 
απελευθέρωση». Ο Χότζεζ αναφέρεται στον «ιδιότυπο 
αναρχοκομμουνισμό του Σαντίνο» υπονοώντας ότι 
η οικειοποίηση της σημαίας δείχνει ένα ισχυρό 
ελευθεριακό στοιχείο στη πολιτική του, («Ιδεολογικές 
Βάσεις της επανάστασης της Νικαράγουα»).

Στις αγγλόφωνες χώρες, η χρήση της μαυροκόκκινης 
σημαίας από τους αναρχικούς μοιάζει να ξεπηδά από 
το γεγονός, ότι έγινε πλατιά γνωστή μέσω της Ισπανικής 
Επανάστασης και του Ισπανικού Εμφύλιου το 1936.

Οι πληροφορίες για την CNT και τη FAI που διαδίδονταν 
σ’ όλο τον κόσμο, η επακόλουθη οικειότητα με τη CNT 
ενέπνευσε την χρήση της μαυροκόκκινης σημαίας, 
η οποία επίσης διαδόθηκε μέχρις ότου έγινε κοινό 
αναρχικό και αναρχοσυνδικαλιστικό σύμβολο σε όλες 
τις χώρες.

Για μερικούς, η μαυροκόκκινη σημαία συνδέεται 
με τον αναρχοσυνδικαλισμό περισσότερο παρά με 
την αναρχία. Όπως το θέτει ο Άλμπερτ Μέλτσερ, «η 
σημαία του εργατικού κινήματος –όχι απαραίτητα 
του σοσιαλισμού– είναι κόκκινη. Η Ισπανική CNT 
γέννησε την μαυροκόκκινη του αναρχοσυνδικαλισμού 
(αναρχία συν εργατικό κίνημα), (Άλμπερτ Μέλτσερ, «Το 
Εγχειρίδιο Αναρχικού Κουίζ», σελ. 50).

Ο Ντόναλντ Α. Χότζεζ κάνει ένα ανάλογο σχόλιο, 
όταν αναφέρει πως «στο σύμβολο του Μεξικάνικου 
Σπιτιού του Παγκόσμιου Εργάτη (η μεξικάνικη 
αναρχοσυνδικαλιστική ένωση), το κόκκινο 
αντιπροσώπευε τον οικονομικό αγώνα των εργατών 
κατά των τάξεων που είχαν ιδιοκτησία, και το μαύρο 
για τον εξεγερτικό αγώνα τους», («Ο κομμουνισμός του 
Σαντίνο», σελ. 22).

Ο Τζώρτζ Γούντκοκ επίσης δίνει έμφαση στην ισπανική 
προέλευση της σημαίας:

«Η αναρχοσυνδικαλιστική σημαία στην Ισπανία ήταν 
μαυροκόκκινη, χωρισμένη διαγώνια. Κατά την διάρκεια 
της Α΄ Διεθνούς των αναρχικών, όπως και οι άλλες 
σοσιαλιστικές ομάδες, κρατούσαν την κόκκινη σημαία, 
αλλά αργότερα έτειναν να την αντικαταστήσουν με 
την μαύρη. Η μαυροκόκκινη συμβόλιζε μια απόπειρα 
συνένωσης της μετέπειτα αναρχίας με την μαζική 
απήχηση της Διεθνούς».

Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν αναφορές για προγενέστερες 
χρήσεις της μαυροκόκκινης σημαίας που υποδηλώνουν 
πως υιοθετήθηκε ξανά από τους Ισπανούς αναρχικούς 
κι όχι ότι ανακαλύφθηκε από τους ίδιους. Τον Απρίλιο 
του 1877, 26 αναρχικοί «μπήκαν στην μικρή κοινότητα 
του Λετίνο (στην Ιταλία) επιδεικνύοντας καταφανώς 
την μαυροκόκκινη αναρχική σημαία» σε μια 
αποτυχημένη απόπειρα να προκαλέσουν εξέγερση, (Τ. 
Ρ. Ραβιντράναθαν, «Ο Μπακούνιν και οι Ιταλοί»).

Ο Τζωρτζ Γούντκοκ καταγράφει το ίδιο γεγονός και 
την ίδια σημαία («Αναρχισμός», σελ. 285). Επίσης 
υπάρχει μια μαρτυρία πως χρησιμοποιήθηκε η 
μαυροκόκκινη σημαία μερικά χρόνια αργότερα στο 
Μεξικό. Σε μια αναρχική συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στις 14 Δεκεμβρίου του 1879, στο Πάρκο Κολόμπους 
στη πόλη του Μεξικό «περίπου πέντε χιλιάδες 
άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κρατώντας πολυάριθμες 
μαυροκόκκινες σημαίες, μερικές εκ των οποίων 
έφεραν το σύνθημα «La Social, Liga International del 
Jura». Ένα τεράστιο πανό στο οποίο αναγράφονταν το 
παραπάνω κάλυπτε το μπροστινό τμήμα της εξέδρας του 
ομιλητή», (Τζον Μ. Χαρτ, «Αναρχία και η Μεξικάνικη 
εργατική Τάξη», 1860-1931).

Η σχέση μεταξύ των Μεξικάνων και των Ευρωπαίων 
αναρχικών είναι ισχυρή. Όπως αναφέρει ο ιστορικός 
Τζον Μ. Χαρτ, «το αστικό εργατικό κίνημα του Μεξικό 
κατά τον δέκατο ένατο αιώνα διατηρούσε άμεση επαφή 
με τον κλάδο Jura της Ευρωπαϊκής Διεθνούς Ένωσης 
Εργατών και σε κάποια στιγμή συνδέθηκε ανοιχτά μαζί 
της».

Έτσι, είναι αναμενόμενο να βρίσκουμε οργανωμένες 
δραστηριότητες και κινητοποιήσεις τόσο στο Μεξικό, 
όσο και την Ιταλία που χρησιμοποιούν την ίδια σημαία. 
Και τα δύο συμμετείχαν στην ίδια αντιεξουσιαστική 
Διεθνή όπως η ομοσπονδία Jura και είχαν στενούς 
δεσμούς μαζί της.

Τόσο οι ιταλοί όσο και οι μεξικανοί αναρχικοί 
συμμετείχαν στην Α΄ Διεθνή και την αντιεξουσιαστική 
τάση της. Και οι δύο, όπως η ομοσπονδία Jura στην 
Ελβετία, είχαν άμεση ανάμιξη στην οργάνωση 
εργατικών συνδικάτων και απεργιών. Δεδομένων 
των ξεκάθαρων σχέσεων και ομοιοτήτων μεταξύ 
του κολεκτιβιστικού αναρχισμού της Α΄ Διεθνούς (ο 
γνωστότερος υπέρμαχός του ήταν ο Μπακούνιν) και 
του αναρχοσυνδικαλισμού αναμενόμενο ήταν να 
χρησιμοποιούν παρόμοια σύμβολα.

Όπως αναφέρει ο Μάρτιν Α. Μίλλερ, ο Κροπότκιν 
πίστευε πως «Ο Συνδικαλισμός δεν είναι παρά η 
αναγέννηση της Διεθνούς, φεντεραλιστικής, εργατικής 
Λατινικής» («Κροπότκιν», σελ. 176). Έτσι η αναγέννηση 
των συμβόλων δεν θα ήταν σύμπτωση.

Δύο άλλοι παράγοντες υποδηλώνουν, ότι ο 
συνδυασμός κόκκινων και μαύρων σημαιών ήταν μια 
λογική εξέλιξη. Αφού λοιπόν οι μαυροκόκκινες σημαίες 
είχαν συνδεθεί με την εξέγερση στη Λυόν το 1831, 
ίσως η εξέλιξη της μαυροκόκκινης σημαίας δεν είναι 
ιδιαίτερα ασυνήθιστη. Με δεδομένο λοιπόν το γεγονός 
ότι η Μαύρη Σημαία ήταν «η σημαία των απεργιών» 
(αναφέροντας τα λόγια της Λουίζ Μισέλ), η χρήση της 
με την κόκκινη σημαία του εργατικού κινήματος μοιάζει 
να ’ναι μια φυσική εξέλιξη για ένα κίνημα αναρχίας 
και αναρχοσυνδικαλισμού, που βασίζεται στην άμεση 
δράση και την σημασία των απεργιών στην εργατική 
πάλη.

Παρ’ όλ’ αυτά, αν και η μαυροκόκκινη σημαία 
χρησιμοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1870, 
μοιάζει να σταμάτησε να χρησιμοποιείται και μόνο με 
την ίδρυση της CNT στην Ισπανία, 30 χρόνια αργότερα, 
επανήλθε στο προσκήνιο ευρέως.

Με το χρόνο η σύνδεση με τον αναρχοσυνδικαλισμό 
πέρναγε ολοένα και πιο απαρατήρητη, με πολλούς μη 
αναρχοσυνδικαλιστές να τη χρησιμοποιούν με χαρά 
(όπως, για παράδειγμα, πολλοί αναρχο-κομμουνιστές).

Θα ήταν γενίκευση να δηλώσουμε, ότι οι σοσιαλιστές 
αναρχικοί συνηθίζουν περισσότερο να χρησιμοποιούν 
την μαυροκόκκινη και είναι πιο πρόθυμοι να συνδεθούν 
με τα ευρύτερα σοσιαλιστικά και εργατικά κινήματα, 
(απ’ ότι οι ατομικιστές, τουλάχιστον στη σύγχρονη 
εποχή).

Έτσι, η μαυροκόκκινη σημαία προήλθε μέσα απ’ την 
εμπειρία των αναρχικών στους εργατικούς αγώνες 
και συνδέεται ιδιαίτερα με τον αναρχοσυνδικαλισμό. 
Το μαύρο αντιπροσωπεύει τις Ελευθεριακές απόψεις 
και τις απεργίες (άμεση δράση), ενώ το κόκκινο τους 
εργατικούς αγώνες (ιδιαίτερα τους αναφερόμενους σαν 
κίνημα).

Παρ’ όλ’ αυτά, έγινε ένα κλασικό αναρχικό σύμβολο 
με τον καιρό με το μαύρο να αντιπροσωπεύει την 
αναρχία και το κόκκινο την κοινωνική συνεργασία ή 
την αλληλεγγύη.

Έτσι, η μαυροκόκκινη σημαία εμφανίζεται να 
συμβολίζει τον στόχο της αναρχίας («Ελευθερία 
του ατόμου και κοινωνική συνεργασία όλης της 
κοινότητας», Π. Κροπότκιν «Δράσε μόνος σου»), καθώς 
και τα μέσα («Για να γίνει η επανάσταση, πρέπει οι 
εργάτες να αυτοοργανωθούν»).

Επίσης, «η αντίσταση και η απεργία είναι εξαιρετικά 
μέσα οργάνωσης για να επιτευχθεί τούτο» και «η 
απεργία καλλιεργεί το αίσθημα της αλληλεγγύης», 
(Καρολίν Καμ, Ο Κροπότκιν και η άνοδος του 
Επαναστατικού Αναρχισμού, 1872-1886).
 

Η προέλευση του άλφα σε κύκλο

Το άλφα σε κύκλο είναι ακόμη πιο γνωστό αναρχικό 
σύμβολο απ’ ό,τι η μαύρη και η μαυροκόκκινη σημαία 
(ίσως επειδή γίνεται ωραίο γκράφιτι).

Κατά τον Πήτερ Μάρσαλ, το «άλφα σε κύκλο» 
αντιπροσωπεύει το απόφθεγμα του Προυντόν «η 
αναρχία είναι τάξη», («Απαιτώντας το αδύνατο», σελ. 
558).

Ο Πήτερ Πήτερσον αναφέρει, επίσης, ότι ο κύκλος 
«είναι ένα σύμβολο ενότητας και αποφασιστικότητας» το 
οποίο «υποστηρίζει την ιδέα της παγκόσμιας αναρχικής 
αλληλεγγύης». («Σημαία, Δαδί και Γροθιά: τα Σύμβολα 
της Αναρχίας», Freedom, τόμος 48, αριθ. 11. σελ. 8).

Παρ’ όλ’ αυτά, η προέλευση του άλφα σε κύκλο σαν 
αναρχικό σύμβολο δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Πολλοί 
πιστεύουν, ότι άρχισε να χρησιμοποιείται στο πανκ 
κίνημα της δεκαετίας του 1970, όμως το βρίσκουμε 
ακόμη πιο παλιά.

Κατά τον Πήτερ Μάρσαλ, το 1964, μια γαλλική ομάδα, η 
Jeunesse Libertaire, έδωσε νέα ώθηση στο απόφθεγμα 
του Προυντόν «η αναρχία είναι τάξη» δημιουργώντας 
το σύμβολο αυτό που γρήγορα πολλαπλασιάστηκε ανά 
τον κόσμο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απαντάται το σύμβολο 
αυτό. Στις 25 Νοεμβρίου του 1956, η Alliance Ouvriere 
Anarchiste, χρησιμοποίησε για την ίδρυσή της το άλφα 
σε κύκλο.

Ακόμη, το BBC σε ένα ντοκιμαντέρ για τον Ισπανικό 
Εμφύλιο δείχνει έναν αναρχικό αγωνιστή να φέρει το 
άλφα σε κύκλο στο πίσω μέρος του κράνους του. Εκτός 
απ’ αυτά ξέρουμε πολύ λίγα για το σύμβολο αυτό.

Σήμερα, το άλφα σε κύκλο είναι ένα απ’ τα πιο 
πετυχημένα σύμβολα σε όλο το φάσμα των συμβόλων.

Η «εκπληκτική απλότητα και αμεσότητα το οδήγησε να 
γίνει το αποδεκτό σύμβολο του επανισχυροποιημένου 
αναρχικού κινήματος μετά την εξέγερση του 1968» 
κυρίως, καθώς σε πολλές, αν όχι στις περισσότερες, 
γλώσσες του κόσμου η λέξη αναρχία ξεκινά με το 
γράμμα άλφα, (Πήτερ Πήτερσον, σελ. 8).

(Αναδημοσίευση από τη ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 
φύλλο 5, Ιούλιος 2002)


